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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP No.28 Tahun 2007 

Pasal 1 ayat 1). 

Pajak memiliki dua fungsi penting yaitu fungsi penerimaan (budgetair) 

dan fungsi mengatur (regulerend). Selain dua fungsi tersebut, pajak juga memiliki 

fungsi lain yaitu: fungsi stabilitas, fungsi redistribusi, serta fungsi demokrasi 

(Diana Sari, 2013). 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting 

selain sumber penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Pemerintah 

berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara dari 

sektor pajak (Sri Rustiyaningsih, 2011). 

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan 

nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari 

seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah 

negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. 

Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. 

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran 



2 
 

 

serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan 

kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 

Sebagaimana fungsi pajak sebagai fungsi budgetair atau fungsi finansial yang 

akan mengatur sumber-sumber penerimaan dan pos pengeluaran. Pajak 

merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar 

kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan (Muhammad Iqbal, 2015). 

Pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar apabila ada sumber 

penerimaan negara yang mendukung. Pengaruh pajak sebagai penerimaan terbesar 

pendapatan negara dapat dilihat dari data penerimaan negara Indonesia yang 

tertuang dalam APBN dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2008-2014 

Tahun 

Penerimaan Pajak 
Penerimaan Bukan 

Pajak 
Hibah 

Realisasi 

(dalam miliar 

rupiah) 

Persen-

tase 

Realisasi 

(dalam miliar 

rupiah) 

Persen-

tase 

Realisasi 

(dalam miliar 

rupiah) 

Persen-

tase 

2008 658.701 67% 320.604 33% 2.304 0,23% 

2009 619.922 73% 227.174 27% 1.667 0,20% 

2010 723.307 73% 268.942 27% 3.023 0,30% 

2011 873.874 72% 331.472 27% 5.254 0,43% 

2012 980.518 73% 351.805 26% 5.787 0,43% 

2013 1.148.365 76% 349.156 23% 4.484 0,30% 

2014 1.310.219 79% 350.930 21% 1.360 0,08% 

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah oleh penulis) 

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa penerimaan dari sektor pajak 

memberikan kontribusi paling besar dibandingkan sektor lainnya dengan 

menyumbang sekitar 73% terhadap penerimaan negara. Artinya, peranan 

penerimaan pajak bagi negara sangat dominan di dalam menunjang jalannya roda 

pemerintahan dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 
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Penerimaan pajak oleh negara salah satunya diperoleh dari pajak 

penghasilan. Pajak penghasilan ini diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang- 

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak 

yang dikenakan atas penghasilan yang diterima/diperoleh seseorang atau badan 

dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak. Pajak penghasilan juga merupakan 

jenis pajak yang memberikan kontribusi terbesar dari penerimaan pajak dalam 

pendapatan negara. Berikut data penerimaan pajak: 

Tabel 1.2 

Penerimaan Pajak Tahun 2008-2014 (dalam miliar rupiah) 

Tahun 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pajak Dalam 

Negeri 
622.359 601.252 694.392 819.752 930.862 1.099.944 1.256.304 

 

Pajak 

Penghasilan 
327.498 317.615 357.045 431.122 465.070 538.760 591.621 

 

Pajak 

Pertambahan 

Nilai 

209.647 193.067 230.605 277.800 337.584 423.708 518.879 

 

Pajak Bumi dan 

Bangunan  
25.354 24.270 28.581 29.893 28.969 27.344 25.541 

 

Bea Perolehan 

Hak atas Tanah 

dan Bangunan  

5.573 6.465 8.026 (1) - - - 

 
Cukai 51.252 56.719 66.166 77.010 95.028 104.730 114.284 

 
Pajak Lainnya 3.035 3.116 3.969 3.928 4.211 5.402 5.980 

Pajak 

Perdagangan 

Internasional  

36.342 18.670 28.915 54.122 49.656 48.421 53.915 

 
Bea Masuk 22.764 18.105 20.017 25.266 28.418 30.812 33.937 

 
Pajak Ekspor 13.578 565 8.898 28.856 21.238 17.609 19.978 

Total 658.701 619.922 723.307 873.874 980.518 1.148.365 1.310.219 

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah oleh penulis) 
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Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa penerimaan dari Pajak Penghasilan 

memberikan kontribusi paling besar di antara penerimaan pajak lainnya. Artinya, 

Pajak Penghasilan mempunyai peran penting dalam penerimaan pajak. 

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem perpajakan self 

assessment. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung pajaknya sendiri. 

Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela Wajib Pajak 

dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak. Mereka menghitung, 

memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Pajak yang 

disetor oleh Wajib Pajak tersebut dianggap benar, sampai pemerintah dapat 

membuktikannya salah. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak 

masih enggan membayar pajak dengan benar. Mereka akan selalu berusaha untuk 

mengelak dari pembayaran pajak (Sultoni, 2013). 

Penerimaan pajak secara keseluruhan dapat ditingkatkan dengan dua 

cara, yaitu meningkatkan tax coverage ratio dan tax compliance ratio. Tax 

coverage ratio dapat ditingkatkan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak, 

tetapi penambahan jumlah wajib pajak tidak serta merta dapat meningkatkan 

penerimaan. Faktor lainnya yang harus diperhatikan adalah rasio kepatuhan. 

Apabila Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kedua rasio itu, maka 

penerimaan pajak otomotis akan meningkat (Buyung Muniriyanto, 2014). 

Tax coverage ratio tidak cukup ampuh untuk meningkatkan penerimaan 

pajak. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut ini. 
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Tabel 1.3 

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan 

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2008-2013 

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

WPOP 

Terdaftar 

(orang) 

8.807.666 13.861.253 16.880.649 19.881.684 22.131.323 25.109.959 

Kenaikan 

Jumlah WPOP 
65% 57% 22% 18% 11% 13% 

WPOP Wajib 

Lapor SPT 

(orang) 

5.095.655 8.623.237 12.567.000 16.104.163 16.632.890 16.589.939 

SPT Tahunan 

PPh OP 
1.677.160 4.853.323 7.700.961 8.812.251 8.934.821 10.188.730 

Rasio 

Kepatuhan 
33% 56% 61% 55% 54% 61% 

Penerimaan 

PPh (Milyar 

Rupiah) 

327.498 317.615 357.045 431.122 465.070 538.760 

% Kenaikan 

Penerimaan 
22% -3% 11% 17% 7% 14% 

Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2008-2013 (data diolah oleh penulis) 

Dari tabel di atas, Meskipun wajib pajak terdaftar meningkat, penerimaan 

pajak hanya meningkat kurang dari 50%, Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat 

kepatuhan wajib pajak. Rasio kepatuhan wajib pajak sangatlah rendah hanya 

berkisar berkisar dibawah 60% (Buyung Muniriyanto, 2014). 

Rendahnya rasio ini disebabkan oleh menurunnya tingkat kepatuhan para 

wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Pajak yang dikumpulkan oleh 

pemerintah merupakan satu-satunya cara untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakatnya. Oleh sebab itu, dengan meningkatkan kepatuhan para wajib pajak, 

maka cita-cita untuk mencapai kesejahteraan bangsa akan tercapai (Septian Deny, 

2015). 

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana 

wajib pajak tersebut dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan 
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melaksanakan hak perpajakannya. Masalah kepatuhan wajib pajak ini merupakan 

masalah penting, karena wajib pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan 

untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan dan pelalaian 

pajak, yang akhirnya akan membuat penerimaan pajak berkurang (Siti Kurnia 

Rahayu, 2010:141). 

Usaha lain yang dilakukan adalah melalui ekstensifikasi Wajib Pajak. 

ekstensifikasi Wajib Pajak yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penambahan 

jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kegiatan utama ekstensifikasi adalah 

meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar melalui pemberian Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) bagi masyarajat yang telah memenuhi persyaratan subjektif 

dan objektif (Widdyah, Darminto, Devi, 2014). 

Adapun yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian 

Sofyan Djalil pada hari Senin, 30 Maret 2015 dalam artikel Tri Artining Putri 

pada TEMPO.CO 

 “Saat ini masyarakat lebih banyak menuntut hak tanpa peduli 

kewajiban. Salah satu kewajiban yang sering diabaikan masyarakat 

adalah membayar pajak. Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih 

sangat rendah. Untuk meningkatkan penerimaan pajak hingga 30 persen 

tahun ini, pemerintah akan mengintensifkan ekstensifikasi pajak. 

Musababnya, saat ini warga negara yang memiliki nomor pokok wajib 

pajak (NPWP) sangat sedikit.” 

Yang menjadi sasaran kegiatan ekstensifikasi adalah daftar Wajib Pajak 

yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan perpajakan dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan 

NPWP dan/atau sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang disusun dari hasil 
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analisis data dan informasi dimiliki dan/atau diperoleh Kantor Pelayanan Pajak 

(Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-35/PJ/2013). 

Faktor penting selain penambahan jumlah Wajib Pajak yang perlu 

diperhatikan adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena merupakan 

kunci suksesnya mencapai penerimaan pajak. Seorang ahli ekonomi (Sarker: 

2003) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai derajat 

wajib pajak untuk melaksanakan aturan perpajakan dengan baik dan benar (atau 

tidak benar). Sehingga semakin tingginya tingkat kepatuhan maka peraturan 

perpajakan akan dijalankan dengan semakin baik dan benar, begitu juga 

sebaliknya apabila tingkat kepatuhan rendah (Buyung Muniriyanto, 2014). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan Ichwanul Kamila (2010) 

berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Pengaruh Tingkat Kepatuhan, 

Pemeriksaan Pajak serta Perubahan Penghasilan Kena Pajak Terhadap 

Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi” 

disimpulkan bahwa peningkatan penerimaan pajak penghasilan WP OP 

dipengaruhi oleh tingkat WP Orang Pribadi. 

Penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan Rahmat Alfian (2012) 

berdasarkan hasil penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak” disimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan 

penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dan menuliskan hasil penelitian ini dalam sebuah skripsi yang berjudul: 
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“PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK DAN TINGKAT KEPATUHAN 

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP TINGKAT 

PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat 

diidentifikasikan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang? 

2. Bagaimana pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang? 

3. Bagaimana pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi secara simultan terhadap Penerimaan Pajak 

Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ditetapkan oleh penulis dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara parsial terhadap 



9 
 

 

Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Sumedang. 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara simultan terhadap 

Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Sumedang. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kegunaan bagi berbagai pihak, yaitu: 

1. Kegunaan Akademis 

Sebagai sarana untuk menerapkan dan juga mengembangkan ilmu yang 

telah diperoleh selama masa studi. 

2. Kegunaan Operasional 

a. Bagi Peneliti, diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan 

tambahan mengenai praktek perpajakan yang terjadi di Indonesia 

beserta fenomena-fenomena yang terjadi didalamnya. 

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, diharapkan dapat 

menjadi bahan masukan dan informasi yang berguna bagi Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. 

c. Bagi Masyarakat Umum,  diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi dalam pembuatan penelitian selanjutnya dengan masalah-

masalah yang berkaitan dalam penelitian ini, menjadi bahan bacaan 
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bagi pengguna, dan tentunya memberikan nilai tambah bagi semua 

pihak. 

 

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memperoleh data pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Alamat Jl. Ibharim Adjie No. 372 Bandung, 

Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Oktober 2015 sampai 

dengan November 2015. 


