
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang utama bagi suatu negara, di 

samping penerimaan devisa. Yang di dalam pembayarannya dilakukan oleh 

masyarakat sebagai iuran yang pungutannya dapat dipaksakan oleh negara, 

berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan wujut peran serta masyarakat 

dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan pemerintah 

 

Untuk menggali sumber dana dari pajak ini merupakan suatu usaha yang tidak 

mudah. Hal ini karena latar belakang bangsa Indonesia pada masa penjajahan, 

pajak diasosiasikan sebagai penderitaan karena pajak dipungut secara paksa dan 

dalan jumlah besar. Trauma yang semacam itu tidak dapat begitu saja 

dilenyapkan, oleh karena itu perlu dipikirkan bagaimana usaha untuk menghapus 

trauma tersebut pada masa sekarang. 

 

Pada masa penjajahan Belanda, pajak ditarik dari rakyat untuk kepentingan 

pembangunan di Negeri Belanda maka sistem pemungutan pajak yang dianut pada 

masa itu adalah sistem yang meletakkan dasar kekuatan administrasi perpajakan. 

Sistem ini menekankan bahwa jumlah pajak terhutang, sepenuhnya ditentukan 

oleh aparat pajak. Wajib Pajak tidak diberi kepercayaan dalam penghitungan 

utang pajaknya, sehingga sangat merugikan Wajib Pajak. Pembaharuan dan 

penyesuaian terhadap perundang-undangan pajak yang dibuat pada masa 

penjajahan telah dibuat pemerintah. Walaupun demikian, perubahan-perubahan 

atau tambahan peraturan pajak tersebut masih belum mampu menampung aspirasi 

masyarakat wajib pajak. Perubahan yang cukup mendasar telah dituangkan dalam 

Undang-Undang Perpajakan tahun 1983, dimana mengubah kedudukan 

masyarakat wajib pajak yang semula hanya objek semata-mata menjadi subjek. 

Dalam hal ini masyarakat wajib pajak harus aktif dan memegang peranan yang 

menentukan dalam pelaksanaan pembangunan. 



 

Pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang 

sangat pesat dalam bidang perekonomian, termasuk berkembangnya bentuk-

bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang belum tertampung 

dalam Undang-Undang Perpajakan tahun 1983. Oleh karena itu, untuk 

menampung permasalahan yang belum diatur dalam Undang-Undang Pepajakan 

tahun 1983 pada akhir tahun 1994 Undang-Undang tersebut diubah menjadi 

Undang-Undang Perpajakan tahun 1995. Dan selanjutnya terdapat beberapa 

perubahan hingga sampai dengan yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang 

Perpajakan tahun 2009. 

 

Menyadari berbagai kelemahan ada sistem yang lama tersebut, pemerintah 

mengadakan pembaharuan yang mendasar melalui sistem perpajakan yang baru, 

yang lebih sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini, yang bersifat sederhana, 

mudah dipahami serta lebih memberikan keadilan dan menjanjikan kepastian 

hokum. Pada sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan dan 

tanggungjawab untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri 

besarnya pajak yang harus dibayar atau sistem self assessment. Pilar sistem 

perpajakan berdasarkan self assessment adalah pembukuan yang benar dan 

lengkap, serta itikad baik dari wajib pajak. Oleh karena itu, keberhasilan 

Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan pemungutan pajak, antara lain 

sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam 

melaksanakan kewajibannya. 

 

Tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai Undang-Undang Perpajakan 

merupakan suatu faktor yang tidak berwujud (Intangible Factor) dalam kesadaran 

serta kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan memenuhi 

kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem self 

assessment, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri 

kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan 

melaporkan pajaknya tersebut (Machfud Sidik, 2000). 



Tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakan dapat dilihat dari : 

1. Mendaftarkan Diri Untuk Mendapatkan NPWP 

2. Mengisi Formulir Pajak dengan lengkap dan jelas 

3. Menghitung dan Memperhitungkan Jumlah Pajak dengan Benar Serta 

Membayar dan Melaporkan Pajak Terutang Tepat Pada Waktunya 

4. Menyelenggarakan Pembukuan / Pencatatan 

5. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi 

 

Salah satu bentuk kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan adalah 

kepatuhan pengisian dan penyanpaian SPT. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 

adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan 

pembayaran pajang yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Untuk mengisi SPT pajak penghasilan sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan, wajib pajak memerlukan informasi akuntansi dan 

pengetahuan yang baik tentang Undang-Undang Perpajakan. Informasi akuntansi 

dapat diperoleh dengan menyelenggarakan pembukuan atau akuntansi secara 

tertib dan baik. Informasi disajikan dalam bentuk laporan keuangan. 

 

Dari fenomena yang terjadi di atas, maka mendorong penulis untuk 

melakukan penelitian tentang “ PERANAN TINGKAT PEMAHAMAN 

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN 

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka dapat dibatasi 

permasalahannya sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi atas Undang- 

Undang Perpajakan. 

2. Bagaimana tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak 

Orang Pribadi. 



3. Bagaimana peranan tingkat pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap 

tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data maupun informasi 

yang relevan dengan masalah yang diidentifikasikan, kemudian dianalisis dan 

ditarik kesimpulan serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian 

sarjana pada Universitas Widyatama.   

Sesuai dengan judul skripsi ini maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk : 

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi atas 

Undang- Undang Perpajakan 

2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

Wajib Pajak Orang Pribadi. 

3. Untuk mengetahui peranan tingkat pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi 

terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Setiap penelitian, tentunya berguna baik untuk peneliti sendiri maupun kepada 

pihak lain yang akan menggunakan hasil penelitian tersebut. Semua informasi 

yang akan diperoleh dari hasil penelitian diharapkan akan berguna untuk : 

a. Pengembangan ilmu 

 Sebagai sarana untuk menerapkan, mengaplikasikan dan mengembangkan 

ilmu yang telah diperoleh selama masa studi.  

b. Operasional 

 Sebagai bahan masukan untuk universitas dalam memecahkan masalah 

tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap tingkat kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan. 

 

 

 



1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Universitas Widyatama yang berkedudukan di jalan 

Cikutra No. 204, Bandung. Waktu penelitian dimulai dari bulan April 2010 

sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


