
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaannegara yang digunakan untuk 

mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor 

penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Untuk menjalankan roda pemerintahan 

yang mampu menggerakkan secara efektif mekanisme pasar bebas, pemerintah 

memerlukan pajak dari masyarakat. Pelayanan yang diberikan pemerintah merupakan 

suatu kepentingan umum (public utilites) untuk kepuasan bersama, sehingga pajak 

yang mengalir dari masyarakat akhirnya kembali lagi kepada masyarakat(Waluyo, 

2013) 

Dalamnegara yang menganut ekomomi bebas, semua orang ingin dapat 

memenuhi keseluruhan kebutuhan atau keinginan mereka, cukup makan, tersedianya 

perumahan yang memadai, pelayanan kesehatan yang baik, fasilitas pendidikan yang 

cukup dan sebagainya. Ini semua dapat dicapai apabila pemerintah mampu 

menyediakan berbagai prasarana untuk menunjang pembangunan. Prasarana itu dapat 

berupa jalan, jembatan, pelabuhan, air, listrik, dan sebagainya, apabila prasarana 

tersebut kurang memadai otomatis perekonomian tidak dapat berkembang.  Prasarana 

ekomoni tersebut erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Tanpa pertumbuhan 



ekomoni, negara tidak dapat meningkatkan kesejahteraan warganya. Demikian pula, 

tanpa pajak serta tanpa kesadaran membayar pajak, pemerintah tidak dapat 

meningkatkan prasarana ekonominya (Waluyo, 2013) 

 Pajak menurut P.J.A. Adriani (2003) “ Pajak adalah iuran kepada negara 

(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat 

ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”. 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial untuk 

membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah yang tertuang dalam 

Anggaran Penerimaan dan  Belanja Negara (APBN). Pajak memiliki dua funsgi 

penting yaitu fungi penerimaan (Budgeter) dan fungsi mengatur (Reguler). Selain 

fungsi tersebut, pajak memiliki fungsi yang lain yaitu: fungsi stabilitas, fungsi 

redistribusi pendapatan, serta fungsi demokrasi(Diana Sari, 2013) 

 Kepatuhan pajak adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban 

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Lebih lanjut kepatuhan pajak 

dibagi dua,yaitu: (1) Kepatuhan pajak formal dan (2) Kepatuhan pajak material. 

Kepatuhan pajak formal adalah kepatuhan yang diatur sesuai dengan ketentuan dalam 

undang-undang perpajakan, misalnya memiliki NPWP bagi yang sudah memiliki 

penghasilan, tidak terlambat melaporkan SPT masa maupun tahunan sebelum batas 

waktu, tidak terlambat melunasi utang pajak sesuai dengan batas waktu yang 

ditetapkan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan saat wajib pajak 



secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan contohnya wajib 

pajak telah mengisi SPT dengan benar sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya 

(Yenni Manggoting dan Arja Sadjiarto, 2013). 

Kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan 

hanya mereka ketahui dari petugas pajak, selain itu di peroleh dari radio, telivisi dan 

sosial media lainnya. Kegiatan penyampaian tentang pengetahuan pajak jarang 

dilakukan kepada masyarakat luas karena kurangnya sosialisasi yang dilakukanoleh 

aparatur pajak Akibat kurangnya sosialisai yang dilakukan,  menimbulkan rendahnya 

kesadaran tentang pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban 

terhadap perpajakan. Menurut Hatipah Haroen (2013)“ Dari 22 juta wajib pajak, 

masih terdapat wajib pajak yang  tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Itu 

juga karena pengetahuan masyarakat tentang pajak masih kurang, masyarakat perlu 

diberikan pemahaman pajak supaya kesadaran dapat terbangun. Upaya ini tidak 

dipungkiri memerlukan upaya panjang dan tantangan terutama terkait image negatif 

dari para pengelola pajak yang sekarang ini melekat di masyarakat.” 

Sedangkan menurut Hasan (2013) : 

 “… Bukan rahasia umum jika tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia 

tidaklah tinggi. Fakta dilapangan memaparkan bahwa tidak semua wajib pajak, patuh 

dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara sederhana, tingkat 

kepatuhan wajib pajak tercermin dalam presentase pelaporan surat pemberitahuan 

(SPT) pajak pengasilan tahunan baik untuk wajib pajak orng pribadi maupun wajib 

pajak badan. Sementara itu jumlah wajib pajak yang terdaftar  yang wajib SPT per 31 



Desember 2012 sebanyak 17.731.736 wajib pajak. maka rasio 55,95 persen untuk 

tingkat kepatuhan ditahun 2012 belum dapat dikatakan tinggi jika kita melihat 

kembali SE-06/PJ/2012 tentang Target Rasio Kepatuhan Peyampaian SPT untuk 

tahun Pajak 2012. Dalam surat edaran tersebut, Dirjen Pajak memberikan target rasio 

terendah 60 persen, ini pun hanya untuk wilayah Pulau Nusa Tenggara dan Papua.” 

 Penelitian yang yang dilakukan Budiono (2003) menyatakan bahwa fenomena 

tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Sidoarjo, Khususnya Sidoarjo Barat 

menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak masih minim artinya belum seluruh 

wajib pajak memenuhi ketentuan perpajakan. Hal ini tercemin dari tiga hal. Pertama, 

wajib pajak umumnya cenderung menghindari pembayaran pajak, terlepas dari 

kesadaran kewarganegaraan serta kewajiban terhadap negara secara kuantitas wajib 

pajak yang perlu diadakan pemeriksaan dan penyidikan pajak yang semakin 

meningkat. Kedua, tingkat kepatuhan wajib pajak masih terbatas pada yang bersifat 

administrative, sementara upaya untuk menghindar dari pembayaran pajak masih 

tinggi. Hal itu di ketahui dari besarnya selisih antara jumlah omset yang dilaporkan 

dalam dari SPT Tahunan PPh maupun omset penyerahan pada SPT masa PPN dengan 

omset sebenarnya setelah dilakukan koreksi fiskal melalui pemeriksaan pajak. Ketiga, 

adanya indikasi  beberapa wajib pajak yang melakukan pemalsuan dokumen maupun 

keberadaan usaha nya (Wajib Pajak fiktif) (Supriyati dan Nur Hidayati, 2008). 

 Rendahnya kepatuhan Wajib pajak penyebabnya antara lain pengetahuan 

sebagian besar Wajib Pajak tentang pajak: serta persepsi wajib pajak tentang pajak 

masih rendah (Gardina dan Haryanto 2006). Sebagian besar wajib pajak memperoleh 



pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga ada yang diperoleh dari radio 

telivisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, 

seminar pajak, dan adapula yang diperoleh dari pelatihan pajak: namun frekuensi 

pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Bahkan pengetahuan tentang 

pajak tidak belum secara komprehensif menyentuh dunia pendidikan. Oleh karena itu, 

pada tataran pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi masih 

belum tersosialiasi pajak secara menyeluruh, kecuali mereka yang menepuh jurusan 

perpajakan. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahya kesadaran 

masyarakat yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan 

wajib pajak (Supriyati dan Nur Hidayati, 2008). 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(2012) “pemahaman” diartikan 

sebagai proses, perbuatan memahami atau memahamkan. Sedangkan menurut 

Surayin (2001) pemahaman diartikan proses, perbuatan, cara memahami atau 

memahamkan  

Berdasarkan uraian diatas pemahaman pajak tersebut dapat didefinisikan  

badan atau perseorangan yang dituntut serta wajib untuk membayar pajak kepada 

negara sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.  

 Menurut kamus bahasa Indonesia (2008), kepatuhan berarti tunduk atau patuh 

pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa 

kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan 

ketentuan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dikemukan oleh Norman D. Nowak 

(Moh. Zain, 2004) sebagai “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan 



kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau 

berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah 

pajak yang terhutang dengan benar , membayar pajak terutang tepat pada waktunya. 

 Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam 

menyelenggarakan perpajakan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. 

Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan 

kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau di bantu tenaga ahli 

misalnya praktisi perpajakan profesional atau tax agent) bukan selaku fiskus selaku 

pemungut pajak. Sehingga di perlukan kesadaran dalam self assessment system, 

dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal (Siti Kurnia Rahayu, 2010) 

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan  aspek yang penting dalam sistem 

perpajakan Indonesia yang menganut Self Assestment System dan Official Assessment 

System.Self Assessment System adalah sistem pembayaran pajak dimana wajib pajak 

bertanggung jawab atas segala pembukuan atau pencatatan yang diperlukan untuk 

menetapkan besarnya pajak yang terutang yang dilakukannya dalam Surat 

Pemberitahuan Wajib pajak menetapkan sendiri jumlah pajak yang terhutang dengan 

cara mengalikan tarif orisinil dengan dasar pengenaan pajaknya kemudian 

memperhitungkan besarnya pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan yang  

dikenal dengan kredit pajak yang akan menghasilkan pajak yang kurang bayar atau 

nihil bayar atau lebih bayar (Diana Sari, 2013) 



 Salah satu bentuk kewajiban wajib pajak yang diatur dalam undang-undang 

perpajakan adalah kewajiban untuk mendaftarkan diri, kewajiban mengisi dan 

meyampaikan surat pemberitahuan, kewajiban membayar atau menyetor pajak, 

kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan, kewajiban menaati pemeriksaan 

pajak, kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, kewajiban 

membuat faktur pajak, dalam hal terjadi pemeriksaan wajib pajak, maka wajib pajak 

wajib memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang 

menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan pengasilan yang 

diperoleh, kegiatan usaha, perkerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang 

pajak  (Diana Sari, 2013) 

Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah sarana untuk melaporkan 

dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang 

dan melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan 

sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun 

Pajak atau bagian Tahun pajak, Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau 

bukan Objek Pajak, Harta  dan Kewajiban, Pembayaran dari pemotongan atau 

pemungutan tengtang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan 

lain dalam 1 (satu) Masa Pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku. (Diana Sari, 2013) 

Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak 

merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak yang diwujudkan dalam 

bentuk perlawanan aktif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif wajib pajak tidak 



bayar pajak karena antara lain: (1) pemahaman terhadap hukum pajak yang kurang 

karena sulit dimengerti, (2) tingkat kepedulian dan kesadaran terhadap pajak yang 

masih perlu ditingkatkan, (3) pengawasan dan pemungutan pajak yang belum berjalan 

efektif, (4) pengawasan dan penggunaan hasil pemungutan pajak belum efektif. 

(Oyok Abuyamin, 2014) 

 Dibawah ini adalah data tentang jumlah wajib pajak yang terdaftar dan jumlah 

SPT yang terdaftar pada KPP Bandung Karees 2014 

Tabel 1.1 

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak 

Tahun 
Jumlah WP yang 

terdaftar 

Jumlah SPT 

yang terdaftar 

RasioKepatuhan terhadap 

WP terdaftar 

2011 7,085 3,357 47.38% 

2012 8,095 3,943 48.71% 

2013 13,058 3,322 25.44% 

Sumber : KPP Bandung Karees 2014 (data diolah kembali) 

 Tabel 1.1 tentang rasio kepatuhan wajib pajak,  menunjukan bahwa kepatuhan 

wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih cukup rendah. Data 

pada tahun 2011 menunjukan rasio kepatuhan wajib pajak berdasarkan jumlah SPT 

terdaftar terhadap jumlah wajib pajak yang terdaftar hanya 47,38 %, tahun 2012 

hanya 48,71% dan pada tahun 2013 hanya 25,44 %. Hal tersebut menunjukan terjadi 

penurunan yang sangat drastis dari tahun 2012 ke tahun 2013, dimana jumlah wajib 

pajak mengalami peningkatan signifikan namun tidak diimbangi dengan kesadaran 



untuk melaporkan SPT pajak tersebut. Dari data tersebut, kita dapat menyimpulkan 

bahwa  kepatuhan terhadap pemenuhan wajib pajak masih cukup rendah 

 Penelitian peranan pemahaman wajib pajak sudah banyak dilakukan, salah 

satunya oleh Yonathan Soetedjo (2013) yang meneliti “Peranan Tingkat Pemahaman 

Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban 

Perpajakan” survey pada wajib pajak pribadi karyawan Universitas Widyatama. Hasil 

penelitiannya menyebutkan bahwa wajib pajak memahami dengan jelas ketentuan 

peraturan perundangan-undangan perpajakan serta usaha-usaha administrator pajak. 

Sedangkan dari penelitian Riri Nurulhuda (2013) dengan judul “Pengaruh 

Pemahaman Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” studi 

kasus pada KPP Bandung Karees. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa hubungan 

pemahaman pajak dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 

sebesar 34,84% artinya terdapat pengaruh pemahaman pajak terhadap persepsi wajib 

pajak untuk patuh membayar pajak. 

 Sedangkan menurut Supriyati & Nur Hidayati (2008)  “Pengaruh Pengetahuan 

Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” yang 

menyimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel persepsi wajib pajak terhadap petugas 

pajak dan persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh tidak memiliki pengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak adalah mulai bertambahnya tingkat pengetahuan 

wajib pajak yang diperoleh langsung dari petugas pajak ataupun sosialisasi yang 

dilakukan oleh DJP, Namun persepsi wajib pajak menunjukan tidak memiliki 



pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukan bahwa 

kepatuhan wajib pajak bukan hanya disebabkan oleh persepsi wajib pajak tetapi juga 

faktor lain diantaranya frekuensi sosialisasi DJP, bertambahnya pengetahuan wajib 

pajak, kesederhanaan peraturan perpajakan.  Sedangkan  menurut Yeni Mangoting 

(2013) tentang “Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi” 

menyimpulkan bahwa berdasarkan uji statistik dan pembahasan dalam penelitian ini, 

maka postur motivasi berupa variable commitment, capitulation, resistance dan 

disengagement secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak  orang 

pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Variabel game playing secara parsial 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan 

pajak. Faktor postur motivasi secara simultan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Hal ini berarti wajib pajak 

mempunyai motivasi yaitu berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban pajak dan 

menaati peraturan perpajakan yang berlaku, tetapi pada saat wajib pajak kemudian 

melihat besaran pajak yang harus dibayar, maka akan muncul perlawanan terbuka 

terhadap otoritas pajak dan timbul ketidak cocokan dengan otoritas pajak dan ketidak 

pedulian dan muncul keinginan untuk melakukan perencanaan pajak.  

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang menunjukan fakta bahwa 

rasio kepatuhan pembayaran pajak yang masih rendah, maka penulis tertarik 

mengambil penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak  khususnya pada PT Central 

Texindo, tempat penulis bekerja. Untuk membuktikan adanya pengaruh pemahaman 



perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan, penulis tertarik mengambil penelitian 

dengan judul  

“ PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 

TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN 

PERPAJAKAN” 

1.2. Identifikasi masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan penulis 

mengindentifikasi  masalah-masalah tersebut sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap perundang-

undangan perpajakan 

2. Bagaimana  tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakan di PT. Central Texindo 

3. Seberapa besar pengaruh pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap 

tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk: 



1. Mengetahui pemahaman wajib pajak orang pribadi  terhadap perundang-

undangan perpajakan 

2. Mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakan wajib di PT Central Texindo 

3. Mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pemahaman wajib Pajak orang 

pribadi terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

1.4. Kegunaan Penelitian 

 Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk peneliti sendiri 

maupun bagi  pihak lain yang akan menggunakan hasil penelitian tersebut, yaitu: 

1. Bagi penulis 

Sebagai sarana untuk menerapkan, mengimplikasikan dan mengembangkan 

ilmu yang telah diperoleh selama studi. 

 

 

2. Bagi Perusahaan  

Sebagai sumbangan pemikiran dalam lingkungan PT. Central Texindo serta 

sebagai salah satu pemecahan masalah dalam tingkat pemahaman Wajib Pajak 

orang pribadi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. 

3. Bagi Peneliti yang Akan Datang 



Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan 

bahan masukan bagi peneliti lain yang berniat untuk meneliti kembali 

mengenai pengaruh pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap tingkat 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. 

1.5. Lokasi dan Waktu penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah  PT. Central 

Texindo yang beralamat di jalan Raya Batujajar KM 3,1 No. 32, Cimahi. Waktu 

penelitian akan dilakukan dari bulan Maret 2015 sampai dengan 5 Oktober 2015. 

 

 


