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BAB I 

PENDAHULUAN 

            

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal atau 

kontraprestasi yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum (Mohammad Zain, 2007). Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan 

oleh suatu Negara kepada warga negaranya berdasarkan Undang-undang dimana 

atas pungutan tersebut Negara tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada 

warga negaranya (Mardiasmo, 2011). 

Dalam sistem perpajakan dikenal tiga sistem pemungutan pajak yaitu, Self 

Assesment System, Official Assessment System, dan With Holding System 

(Mardiasmo, 2011). Saat ini sistem pemungutan yang diterapkan di Indonesia 

yaitu Self Assesment System dimana Wajib Pajak diwajibkan menghitung, 

memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, sehingga penentuan 

besarnya pajak yang terutang berada pada Wajib Pajak Sendiri, kemudian Wajib 

Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang telah dibayar 

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang (Mohammad Zain, 2007).  

Pajak saat ini merupakan sumber penerimaan Negara yang digunakan 

untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang 

dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan 
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pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar (Mardiasmo, 2011). 

Penerimaan dari sektor pajak diharapkan mampu mengurangi ketergantungan 

pada pinjaman luar negeri serta mampu membangkitkan kembali kepercayaan diri 

bangsa Indonesia. Ini selaras dengan misi yang diemban oleh Direktorat jenderal 

Pajak selaku otoritas pajak yang berkompeten di negeri ini, yaitu menghimpun 

penerimaan Negara dari sektor pajak guna menunjang kemandirian pembiayaan 

APBN (Iswahyudi dalam Harinurdin 2009).  

Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 

Indonesia terus meningkat dari tahun ketahun. Hal ini dapat dilihat dari 

peningkatan besarnya proporsi penerimaan yang berasal dari sektor pajak terhadap 

seluruh pendapatan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2012 pada tabel 

berikut: 

Tabel 1.1 

Kontribusi Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Negara 

(dalam triliun rupiah) 

Tahun Pendapatan Negara Penerimaan Pajak Prosentase 

2008 981,6 658,7 67,10% 

2009 848,8 619,9 73,03% 

2010 995,3 723,3 72,67% 

2011 1.210,6 873,9 72,19% 

2012 1.338,1 980,5 73,28% 

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN (Data diolah kembali) 

 Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak terhadap 

terhadap pendapatan negara setiap tahunnya rata-rata diatas 60%, ini 
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menunjukkan bahwa peranan pajak sangat penting dalam pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara.  

 Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor 

perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan dari official 

assessment system menjadi self assessment system pada tahun 1983. Dalam 

official assessment system tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada 

penguasa pemerintah, sedangkan dalam self assessment system Wajib Pajak 

diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, 

dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang 

telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai 

konsekuensi dari perubahan ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban 

untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi 

pajak. Jika memahami penjelasan dalam self assessment system maka penerapan 

self assessment system akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (voluntary 

compliance) pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti dalam Mustikasari, 

2004). Tata cara pemungutan pajak dengan Self Assesment System akan berhasil 

dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang 

tinggi, dimana ciri-ciri Self Assesment System adalah adanya kepastian hukum, 

sederhana perhitunganya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan 

perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010). 

Dalam sistem self assessment system, kepatuhan Wajib Pajak merupakan 

salah satu kunci utama pendukung suksesnya pemungutan pajak. Persentase 

tingkat kepatuhan Wajib Wajak pada tahun 2012 masih tergolong sangat rendah, 
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tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Agus 

Martowardojo  dalam kunjungannya ke Medan mengatakan bahwa Orang pribadi 

yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan diatas 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang 

mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang dan yang 

membayar pajaknya/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya 

hanya 8,8 juta orang  dengan rasio SPT sekitar 14,7 persen. Sementara badan 

usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yang mau mendaftarkan dirinya sebagai 

wajib pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar pajak/melapor Surat 

Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 520 ribu badan usaha dengan 

rasio SPT sekitar 10,4 persen (www.pajak.go.id). Menurut Kepala Seksi 

Hubungan Eksternal Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Chandra 

Budi dalam persnya menyebutkan bahwa peranan aktif masyarakat dan Wajib 

Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tergolong sangat rendah, 

berdasarkan masukan dari beberapa pihak perilaku ketidakpatuhan dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya disebabkan masyarakat atau Wajib Pajak 

mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan, 

hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai 

ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia serta 

rendahnya sanksi atau denda yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak 

patuh (Pikiran Rakyat, 16 Juli 2013). 

 

 

http://www.pajak.go.id/
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Tabel 1.2 

Ratio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh 

Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 

Wajib Pajak 

terdaftar Wajib 

SPT 

6.341.828 9.996.620 14.101.933 17.694.317 17.659.278 

Wajib Pajak Badan 1.246.173 1.373.383 1.534.933 1.590.154 1.026.388 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

5.095.655 8.623.237 12.567.000 16.104.163 16.632.890 

SPT Tahunan PPh 2.097.849 5.413.114 8.202.309 9.332.626 9.482.480 

Wajib Pajak Badan 420.689 559.791 501.348 520.375 547.659 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

1.677.160 4.853.323 7.700.961 8.812.251 8.934.821 

Rasio Kepatuhan 33,08% 54,15% 58,16% 52,74% 53,70% 

Wajib Pajak Badan 33,76% 40,76% 32,66% 32,72% 53,36% 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

32,91% 56,28% 61,28% 54,72% 54,72% 

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2008-2012 (data 

diolah kembali) 

 Dengan adanya fenomena tersebut, maka terlihat bahwa pengetahuan 

wajib pajak dalam membayar pajak masih sangat rendah. Untuk menumbuhkan 

kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya bukanlah 

hal yang mudah. Masyarakat cenderung antipati terhadap pajak. Karena 
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banyaknya kasus kriminal yang berkaitan dengan pajak. kepatuhan wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh banyak faktor. 

 Sebagian besar Wajib Pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas 

pajak, selain itu juga diperoleh dari televisi, radio, majalah pajak, surat kabar, 

buku-buku pajak, internet, maupun dari seminar-seminar pajak serta pelatihan 

pajak. Namun, kegiatan penyampaian tentang pengetahuan pajak ini tidak sering 

dilakukan. Kurangnya sosialisasi ini menimbulkan rendahnya kesadaran 

masyarakat yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Supriyati & Nur Hidayati; 2008). 

Menurut Undang-undang Perpajakan Pasal 1 No. 28 tahun 2007 tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa Wajib Pajak adalah 

orang pribadi yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut 

pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Kondisi perpajakan yang menuntut 

keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya 

membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi (Siti Kurnia Rahayu, 2010). 

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 dibantu tenaga 

ahli misalnya praktisi perpajakan professional/ tax agent) bukan Fiskus selaku 

pemungut pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010). 

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan 

No.544/KMK.04/2000, yaitu suatu tindakan Wajib Pajak untuk memenuhi 
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kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 

peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku disuatu negara. Kepatuhan Wajib 

Pajak juga dapat didefinisikan sebagai kepatuhan Wajib Pajak dalam 

mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan 

(SPT), kepatuhan dalam menghitung dan memperhitungkan besarnya pajak yang 

terutang, serta membayar kewajiban perpajakannya. 

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan 

yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi 

pembangunan, diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. 

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan 

Indonesia menganut Self Assessment System. Kepatuhan dapat meningkat apabila 

Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sistem perpajakan 

sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku, serta kesadaran akan 

pentingnya bagi pembangunan Negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010). 

Tax knowledge refers to a taxpayer’s ability to correctly report his or her 

taxable income, claim relief and rebates, and compute tax liability (Loo, 

Mckerchar dan Hansford: 2009). 

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib 

Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh 

arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya 

dibidang perpajakan (Veronica Carolina, 2009). Wajib Pajak akan patuh karena 

mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya untuk 

menyelundupkan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010). 
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Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika Wajib Pajak terdeteksi 

dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan 

oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan 

tindakan tax evasion (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Pada umumnya Wajib Pajak 

cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010). 

Kecenderungan melakukan kecurangan oleh Wajib Pajak dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakannya lebih banyak terjadi dalam sistem pemungutan pajak 

self assessment, karena dalam sistem ini lebih ditekankan kepada kerelaan Wajib 

Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010). 

Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-masing pasal 

UU KUP, diatur dengan tegas mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak dan hak 

dan kewajiban Fiskus, dalam rangka penegakan hukum pajak (Siti Kurnia 

Rahayu, 2010). Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak 

melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP 

dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, kenaikan (Siti Kurnia Rahayu, 

2010). 

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang 

berjudul ”PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN PENERAPAN 

SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG 

PRIBADI” (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung 

Tegallega). 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang dapat diidentifikasi:  

1. Bagaimana Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi. 

2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi. 

3. Bagaimana Pengetahuan Pajak dan Penerapan Sanksi Pajak berpengaruh 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Peneitian 

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan 

informasi dari objek penelitian pengetahuan pajak dan penerapan sanksi pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan 

masalah, maka tujuan dari penelitian adalah memberikan bukti empiris: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bandung Tegallega.  
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2. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Penerapan Sanksi Pajak 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Bandung Tegallega. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pengetahuan Pajak dan 

Penerapan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 

Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama Bandung dan diharapkan dapat 

memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pemahaman. 

2 Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega 

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi 

instansi tentang Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Penerapan Sanksi Pajak 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama 

Bandung Tegallega. 

3 Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

menjadi bahan referensi khususnya mengenai topik yang berkaitan dengan 

penelitian ini, dan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian dan analisis 

berikutnya.  
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas 

dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega sebagai tempat 

pengumpulan data yang berlokasi di Jl Soekarno Hatta No. 216. 

Adapun waktu penelitian dilakukan dari bulan Maret 2015 sampai dengan 

selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


