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PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak sebagai sumber utama bagi penerimaan negara yang berasal dari 

dalam negeri merupakan sumber utama pembiayaan untuk pembangunan nasional. 

Karena itu sistem perpajakan di Indonesia terus ditingkatkan seiring dengan 

semakin pesatnya pembangunan nasional di segala bidang. 

Dengan semakin kompleknya bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan 

kegiatan usaha, menyebabkan sistem perpajakan yang ada sudah tidak sesuai lagi 

dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat indonesia, baik dalam segi 

kegotongroyongan nasional maupun dari laju pertumbuhan nasional yang dicapai. 

Disamping itu, sistem perpajakan yang lama belum mampu menggerakkan peran 

dari lapisan subyek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan 

dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan 

peningkatan pembangunan nasional. 

Pemerintah kemudian menciptakan sistem perpajakan yang baru yaitu 

dengan lahirnya Undang-undang perpajakan baru; yang terdiri atas: UU Nomor 6 

tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Nomor 7 tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan, UU Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU Nomor 12 

tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, UU Nomor 13 tahun 1985 tentang 

Bea Meterai. 

Sejalan dengan perkembangan yang ada, disadari banyak masalah yang 

ternyata tidak sesuai dengan kondisi yang ada sehingga menuntut adanya 

penyempurnaan terhadap sistem perpajakan tersebut. Dengan alasan tersebut 

maka pada akhir tahun 1994 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang 

Perpajakan Nomor 9,10, 11, dan 12 sebagai penyempurnaan. Dan penyempurnaan 

terakhir dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16, 17, 18, 19, dan 20 
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tahun 2000. Dengan adanya penyempurnaan ini diharapkan dapat menyesuaikan 

diri dengan tuntutan zaman baik dari segi ekonomi dan sebagainya di mana sangat 

berpengaruh terhadap suksesnya pemerintah dalam mengelola perpajakan dan 

sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Wajib Pajak. 

Pada sistem perpajakan yang baru ini, Wajib Pajak diberi kepercayaan dan 

tanggung jawab dalam menghitung, mempertimbangkan, membayar dan 

melaporkan sendiri pajak terutangnya, hal ini dikenal dengan istilah self 

assessment system. Adapun pilar dari sistem perpajakan yang baru ini adalah 

berdasarkan self assessment dimana diharapkan adanya suatu sistem pembukuan 

yang benar dan lengkap, serta itikad baik dari Wajib Pajak yang merupakan syarat 

utamanya. Oleh karena itu keberhasilan Dirjen Pajak dalam melaksanakan 

pemungutan pajak sangat ditentukan oleh kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak  

melaksanakan kewajibannya, yakni menghitung, memperhitungkan, membayar 

serta melaporkan sendiri pajak terutangnya melalui SPT. 

Perbedaan prinsip antara sistem yang ada sebelum dan sesudah reformasi 

perpajakan adalah diubahnya official assessment system menjadi self assessment 

system. Official assesment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi 

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak. Sedangkan self assessmemt system adalah suatu sistem 

pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk 

menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Dengan kondisi yang demikian maka 

diharapkan agar Wajib Pajak yang harus berperan aktif dalam melaksanakan self 

asessment system ini, mulai dari mendaftarkan diri, menetapkan dan membayar 

pajak serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), baik SPT Masa, 

maupun SPT Tahunan. 

Dengan berlakunya self assessment system, menuntut kepada Wajib Pajak 

itu sendiri untuk memahami berbagai aturan tentang perpajakan di Indonesia 

mulai dari Undang-undang perpajakan, peraturan pemerintah, Keputusan menteri 

keuangan, keputusan-keputusan Direktur Jenderal Pajak dan ketentuan lainnya 

dari pemerintah yang berhubungan dengan kewajiban pajak Wajib Pajak dalam 
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memenuhi kewajibannya kepada negara. Oleh karena itu dituntut pemahaman 

yang lebih seksama dari Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan. 

Dalam penelitian ini, persepsi Wajib Pajak mengenai Undang-undang 

Pajak Penghasilan dalam hal pelaksanaan self assesment system menjadi isu yang 

menarik untuk dibahas lebih lanjut karena mengingat pajak penghasilan 

merupakan potensi penerimaan yang sangat besar bagi negara. Dengan adanya tax 

reform yang telah diberlakukan maka untuk mengetahui keefektifannya, baik bagi 

Wajib Pajak terutama bagi penerimaan kantor pajak, maka penulis mencoba 

melakukan penelitian mengenai pengaruh persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi 

tentang Undang-undang Pajak Penghasilan serta pelaksanaan self assesment 

system yang mendalam.  

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini diberi judul : 

“PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 

TERHADAP PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PAJAK 

PENGHASILAN” 

  

1.2 Identifikasi Masalah  

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis 

mencoba mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan sebagai berikut : 

1. Berapa besar tingkat hubungan antara persepsi Wajib Pajak mengenai 

Undang-undang Pajak Penghasilan dengan tingkat pelaksanaan self 

assessment system pajak penghasilan bagi Wajib Pajak di lingkungan 

Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara. 

2. Berapa besar tingkat pengaruh persepsi Wajib Pajak mengenai Undang-

undang Pajak Penghasilan terhadap tingkat pelaksanaan self assessment 

system di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui tingkat hubungan persepsi Wajib Pajak mengenai 

Undang-undang Pajak Penghasilan dengan pelaksanaan self assessment 

system. 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh persepsi Wajib Pajak mengenai 

Undang-undang Pajak Penghasilan terhadap pelaksanaan self assessment 

system 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

       Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi : 

1. Penulis 

a. Sebagai salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan 

pendidikan kesarjanaan di Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

b. Sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang didapatkan selama 

di perkuliahan dengan kesesuaian fakta yang ada. 

2. Kantor pelayanan pajak 

Sebagai bahan masukan kongkrit dan actual untuk dapat dijadikan acuan 

strategi dalam menyusun sistem perpajakan di Indonesia. 

3. Pihak Lain yang Berkepentingan 

Yang dapat digunakan sebagai bahan referensi serta dapat digunakan 

untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman terbatas 

mengenai judul yang diteliti. 

 

1.5       Kerangka Pemikiran 

Adapun beberapa hal yang melandasi penelitian ini antara lain, seperti 

yang didefinisikan oleh Stephen Robbins, adalah sebagai berikut : 

 
“ Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh oleh individu untuk 
mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar 
memberikan makna bagi lingkungan mereka. “ 
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Definisi ini mengarah pada Wajib Pajak Orang Pribadi dimana sebagai 

individu yang mempunyai suatu persepsi. 

Pengertian dari Pajak Penghasilan adalah merupakan suatu pajak yang 

sifatnya langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau merupakan pajak 

negara sebagai pajak langsung. Dengan demikian maka beban pajak tersebut 

menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam arti bahwa beban 

pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain dengan cara 

memasukkan beban pajak tersebut dalam kalkulasi harga jual. 

Sementara definisi dari self assessment adalah merupakan sistem 

pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab 

kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan 

melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. 

Menurut pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang 

perubahan ke-3 (tiga) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa yang dimaksud 

Wajib Pajak (Tax Payer) adalah sebagai berikut : 

 
“ Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk 
melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan atau 
pemotongan pajak tertentu.” 
 

Sedangkan pengertian Wajib Pajak (Tax Payer) menurut penjelasan pasal 

2 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang 

Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut : 

 
“Wajib Pajak orang pribadi atau badan adalah yang telah memenuhi 

kewajiban subyektif dan obyektif.” 

 
Kemudian pengertian dari objek Pajak Penghasilan menurut pasal 4 ayat 1 

(satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak 

Penghasilan adalah:  
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“ Yang menjadi obyek pajak penghasilan adalah setiap tambahan 
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 
yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 
dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang 
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.” 
 
 
 
Salah satu kewajiban bagi Wajib Pajak di Indonesia adalah melaksanakan 

pembukuan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku menurut pasal 1 (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa : 

 
“ Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang 
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta 
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang 
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan 
laporan rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir.” 
  

Fiskus dalam menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan selalu 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini 

mengacu kepada Undang-undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000 dan Nomor 

17 Tahun 2000 sebagai penyempurnaan  dari Undang-undang Perpajakan Nomor 

9 Tahun 1994 dan Nomor 10 Tahun 1994. Sedangkan Wajib Pajak selalu 

berpedoman kepada Prinsip Standar Akuntansi Keuangan. Dengan demikian 

menyebabkan hasil akhir yang berbeda dalam penetapan Penghasilan Kena Pajak 

(PKP) Wajib Pajak Orang Pribadi. Untuk itu diperlukan koreksi fiskal untuk 

memperoleh Laporan Keuangan Fiskal. 

Semua Wajib Pajak beradasarkan self assessment system wajib 

mendaftarkan diri kepada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai 

Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP), dimana sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Perpajakan Nomor 16 

Tahun 2000, yaitu ; 
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“ Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri kepada  Kantor 
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi daerah 
tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya 
diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.” 

 

Selanjutnya berdasarkan UU Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000, bahwa 

setiap Wajib Pajak wajib melaporkan sendiri pajak terutangnya dengan 

menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah disediakan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak di tempat yang telah ditetapkan yang harus diambil sendiri oleh 

Wajib Pajak. Sementara batas waktu penyampaian SPT-nya juga berdasarkan UU 

Perpajakan pasal 3 ayat 3, yaitu; (a) paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan 

berikutnya untuk SPT Masa, dan  (b) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir 

Tahun Pajak untuk SPT Tahunan. 

Melalui sistem self assessment yang telah berlaku, diharapkan setiap 

Wajib Pajak dapat mengisi formulir Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas dan 

lengkap sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan berdasarkan Ketentuan 

Peraturan Perpajakan Perundang-undangan yang berlaku. Apabila Wajib Pajak 

tidak benar dalam pengisiannya yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang 

bayar, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 

Perpajakn. Hal ini diatur dalam pasal 4 UU Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000, 

yaitu sebagai berikut;  

 
“Wajib Pajak wajib mengisi dan menyelesaikan Surat Pemberitahuan 

dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.” 

 
Berdasarkan konsep yang telah diuraikan, maka tingkat persepsi Wajib 

Pajak Orang Pribadi sangatlah memegang peranan penting dalam melaksanakan 

sistem self assessment. Untuk itu pemerintah terus mengupayakan agar Wajib 

Pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau 

melaksanakannya dengan itikad baik kewajiban perpajakannya.  
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1.6       Metode Penelitian 

       Metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode 

deskriptif-analisis, sedangkan teknik penelitian yang digunakan adalah : 

1. Studi Kepustakaan ( Library Reaserch) 

 Pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari bukti-bukti, atau 

literatur-literatur yang ada hubunganya dengan masalah yang sedang 

diteliti, sebagai landasan teori dalam penelitian. 

2. Studi lapangan (Field Reaserch) 

Mengumpulkan data secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk 

memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diperlukan dengan 

cara sebagai berikut : 

a. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya 

jawab dengan pihak yang berwenang atau bagian lain yang terkait. 

b. Kuisioner, yaitu lembar isian yang di dalamnya berisi pertanyaan dan 

pernyataan. 

 

1.7       Review Penelitian 

  Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Lidya Bida NRP : BX 03009 

mahasiswa Universitas Padjajaran Bandung pada Tahun 2005 mengenai 

“Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self 

Assessment System Pajak Penghasilan “(Survei di Kantor Pelayanan Pajak 

Cibeunying Bandung) sedangkan letak perbedaan dengan peneliti sekarang pada 

objek penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara. 

 

1.8   Lokasi Penelitian  

Sebagai objek penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara, yang 

berlokasi di jalan Asia Afrika No. 114 Bandung. Sedangkan penelitian dimulai 

pada bulan Januari 2008 sampai dengan April 2008. 

 

 

  


