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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan penghasilan negara yang berasal dari rakyat dan

merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara.

Penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum mencakup

kepentingan pribadi individu seperti: kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.

Adanya kepentingan masyarakat tersebut menimbulkan pungutan pajak sehingga

pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. Pajak mengurangi penghasilan

kekayaan individu akan tetapi sebaliknya, perolehan pajak merupakan penghasilan

masyarakat yang kemudiaan dikembalikan lagi kepada seluruh masyarakat

melalui pembangunan -pembangunan. Oleh karena itu, lebih dari 70% penerimaan

negara berasal dari pajak. (Sumadi dan Sudarto, 2007). Negara menggunakan

penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak

diharapkan terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan

baik. Pernyataan tersebut sesuai dengan tabel 1.1 .
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Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara

Tahun 2010 – 2014
(milyar rupiah)

SumberPenerimaan 2010 2011 2012 2013 2014

Penerimaan
Perpajakan 723,307 873,874 980,518 1,148,365 1,310,219

Pajak Dalam
Negeri 694,392 819,752 930,862 1,099,944 1,256,304

Pajak Penghasilan 357,045 431,122 465,070 538,760 591,621
Pajak Pertambahan 230,605 277,800 337,584 423,708 518,879
Pajak Bumi dan
Bangunan

28,581 29,893 28,969 27,344 25,541

Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan
Bangunan

8,026 - - - -

Cukai 66,166 77,010 95,028 104,730 114,284
Pajak Lainnya 3,969 3,928 4,211 5,402 5,980
Pajak
Perdagangan
Internasional

28,915 54,122 49,656 48,421 53,915

Penerimaan
Bukan Pajak 268,942 331,472 351,805 349,156 350,930

Jumlah 992,249 1,163,346 1,332,323 1,497,521 1,661,149
Prosentase
Penerimaan Pajak
dibanding Total

72,89% 72,49% 73,59% 76,68% 78,87%

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari tabel 1.1 dapat dilihat penerimaan negara yang paling besar setiap

tahunnya berasal dari sektor pajak yaitu, untuk tahun 2010 sebesar 72,89%, tahun

2011 sebesar 72,49%, tahun 2012 sebesar 73,59%, tahun 2013 sebesar 76,68%,

tahun 2014 sebesar 78,87% dan sisanya berasal dari non sektor pajak. Pajak

paling besar diterima melalui pajak dalam negeri, yang berasal dari pajak

penghasilan, pajak pertambahan, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak

atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Pajak penghasilan merupakan

pajak penerimaan dalam negeri yang paling besar untuk tahun 2010 – 2014.
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Walaupun realisasi penerimaan pajak tahun 2014 mengalami peningkatan namun

menurut artikel neraca Realisasi penerimaan pajak tahun 2014 tidak sesuai dengan

target pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara

Perubahan (APBN-P) sebesar Rp1.246 triliun.

Menurut Pengamat Perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis

(CITA) , Yustinus Prastowo, mengatakan tingkat kepatuhan pembayaran pajak

Indonesia sangat rendah dibandingkan negara regional Asia. Kita baru 50% yang

melapor, dan setengahnya belum terambil. Rendahnya tingkat kepatuhaan bayar

pajak menjadi indikator rendahnya serapan pajak oleh pemerintah. Wajib pajak

masih banyak yang berpikir jika pajak bukan sebagai kewajiban kepada negara

sehingga kewajibannya kerap terabaikan (Bisnis Tempo, 28 Desember 2014).

Hal ini dapat dilihat dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar

di Indonesia pada tahun 2014 sebanyak 17.191.797, Wajib Pajak Orang Pribadi

yang menyampaikan SPT Tahunan PPh sejumlah 7.591.572 Wajib Pajak saja,

yang artinya baru sebanyak 44.16% yang melapor dan setengahnya belum

terambil (www.Pajak.go.id).

Menyadari masih kurangnya kesadaran masyarakat tersebut dalam

membayar pajak, berbagai upaya pemerintah seperti kegiatan Sensus Pajak

Nasional yang diharapkan agar semua orang atau badan usaha yang belum

melaksanakan kewajiban membayar pajak, dapat melaksanakannya sesuai

ketentuan perpajakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak adalah pengetahuan wajib pajak tentang pajak, Kepatuhan wajib



4

pajak dipengaruhi beberapa faktor seperti tingkat kesadaran wajib pajak dan

sanksi perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak

dengan sukarela melaporkan kewajiban perpajakannya (Hutagaol, 2007: 189).

Dengan demikian perlunya konsep pengetahuan atau pemahaman pajak. Konsep

harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan, Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia, Pengetahuan

mengenai Fungsi Perpajakan (Siti Kurnia, 2010).

Untuk memudahkan pengetahuan wajib pajak, pemerintah dalam hal ini

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan

penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya self

assesment system. Self Assessment System mengharuskan wajib pajak untuk

mendaftar, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak

terutang yang menjadi kewajiban mereka. Usaha memaksimalkan penerimaan

pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirtjen Pajak maupun petugas

pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri

(Tryana, 2013).

Kesadaran Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam

definisi ‘pajak’ tidak ada frase “yang dapat dipaksakan” dan “yang bersifat

memaksa.” Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan

semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini

memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk

melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan
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penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas

nasional untuk membangun perekonomian nasional (Herry Susanto,2012).

Sebagaimana halnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Tegallega terjadinya penurunan tingkat kepatuhan pajak ditenggarai karena

kurangnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, penurunan sejak tahu 2010 –

2014 dapat dilihat dari tabel 1.2 di bawah ini

Tabel 1.2

Perkembangan Jumlah Wajib Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega

No Tahun
WP OP

terdaftar
WP OP yang

menyampaikan SPT

Persentase
Kapatuhan

(%)
1 2010 37,042 31,546 85
2 2011 41,996 32,560 77
3 2012 47,497 34,720 72
4 2013 53,270 34,714 65
5 2014 54,927 33,869 61

Sumber : KPP Pratama Bandung Tegallega

Dari tabel 1.2 menunjukan bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar

semakin banyak setiap tahunnya, pada tahun 2014 ada sebanyak 54.927 wajib

pajak orang pribadi yang terdaftar dan selalu mengalami pertumbuhan setiap

tahun nya walaupun persentase pertumbuhannya masih terhitung kecil. Tingkat

kesadaran dari wajib pajak pada tahun 2010 sudah cukup optimal yaitu sebesar

85% namun tingkat kesadaran wajib pajak terus mengalami penurunan hingga

tahun 2014 yaitu sebesar 61%.

Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum

mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya pengetahuan
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masyarakat kurang paham, karena kurangnya kepercayaan terhadap keberadaan

pajak yang masih merasa, memberatkan, pembayarannya sering mengalami

kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan sulit

dalam menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat

dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini

bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat patuh karena memiliki

kesadaran membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian mengenai wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung, maka dari itu

penulis mengambil judul :

“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak

Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus pada Kantor

Pelayanan Pajak 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. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan orang pribadi terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Tegallega ?

2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi. pada KPP Tegallega?
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3. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Tegallega.?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui:

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan orang pribadi terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Tegallega.

2. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi pada KPP Tegallega.

3. Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Tegallega.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Penulis

Penelitian ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program pendidikan

strata satu.

2. Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan untuk

melakukan studi lebih lanjut khususnya terkait dengan pengaruh pengetahuan

perpajakan dan kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan

wajib pajak dalam pembayaran PPh dan penyampaian SPT tahunan. Hasil
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penelitian ini dapat digunakan wajib pajak orang pribadi sebagai gambaran

bagaimana perlakuan Pajak Penghasilan di Indonesia atas kepatuhan wajib

pajak dalam pembayaran PPh dan penyampaian STP tahunan sehingga dapat

memahami kewajiban pajaknya masing – masing.

3. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi peneliti

selanjutnya yang berkaitan dengan pajak orang pribadi khususnya penelitian

mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas

dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega yang berlokasi di Jalan Sukarno

Hatta No. 216 Bandung, Jawa Barat. Waktu penelitian dimulai pada bulan

Agustus 2015 sampai dengan selesai.


