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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Penelitian  

 Pajak saat ini merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan 

untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam 

Anggaran Penerimaan  dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak 

merupakan  penerimaan dalam negeri yang terbesar (Mardiasmo, 2011: 21). Namun, 

fenomena yang terjadi menurut kepala seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak, 

Kementrian Keuangan, mencatat wajib pajak orang pribadi yang seharusnya membayar 

pajak atau yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

baru sekitar sekitar 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai 

Wajib Pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya atau melaporkan Surat 

Pemberitahuan (SPT) pajak penghasilannya hanya 8,8 juta orang, sementara badan 

usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yang mau mendaftar sebagai wajib pajak hanya 

1,9 juta dan yang membayar pajak atau melaporkan surat pemberitahuan (SPT) hanya 

520 ribu badan usaha, hal ini disebabkan rendahnya pengetahuan  wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban serta dalam memahami administrasi perpajakan (Direktorat 

Jenderal Pajak, 2010).  

Selain itu, masalah lain yang berkaitan dengan kepatuhan pajak adalah tingkat 

kepatuhan wajib pajak yang sudah terdaftar pun masih rendah. Seperti dalam table dibawah 
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ini, yang menunjukkan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan antara tahun 2010-2014, 

dimana rasio kepatuhan relatif rendah, bahkan tahun 2011 mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya, walaupun mengalami kenaikan kembali pada tahun selanjutnya. Hal ini bisa 

diperlihatkan pada 1.1 

Tabel 1.1 

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh, 2010-2014 

Uraian 2014 2013 2012 2011 2010 

WP Terdaftar 

Wajib SPT 

18.357.833 17.731.736 17.659.278 17.694.317 14.101.933 

SPT Tahunan PPH 10.807.624 10.781.103 9.482.480 9.332.626 8.202.309 

Rasio Kepatuhan 58,87 % 60,80% 53,70% 52,74% 58,16% 

Sumber : Sumber : Laporan Keuangan Direktorat Jendral Pajak 2014 (diolah kembali 

oleh penulis) 

 

Fenomena tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah dalam menyampaikan 

SPT juga terjadi di KPP Pratama Cibeunying. Data mengenai hal tersebut sebagai 

berikut: 

 

Tabel 1.2 

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 

KPP Pratama Cibeunying 

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 

WP terdaftar 79.466 87.471 94.289 99.893 106.947 

SPT Tahunan 33.493 28.824 36.191 34.206 34.279 

Rasio Kepatuhan 43,41% 32,95% 38,38% 34,24% 32,05% 

Sumber : KPP Pratama Cibeunying (Diolah Kembali oleh Penulis) 
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Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa masih terjadi kesenjangan yang cukup 

signifikan antara jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cibeunying dengan 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunannya. 

Dengan adanya fenomena tersebut, maka terlihat bahwa pengetahuan wajib pajak 

dalam membayar pajak masih sangat rendah. 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). 

 Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meloloskan diri dari pajak 

merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak yang diwujudkan dalam 

bentuk perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Perlawanan pasif wajib pajak tidak 

membayar pajak karena antara lain (1). Pemahaman terhadap hukum pajak yang 

kurang karena sulit dimengerti, (2). Tingkat kepedulian dan kesadaran terhadap pajak 

yang masih perlu ditingkatkan, (3). Pengawasan dan pemungutan pajak yang belum 

berjalan efektif, (4) Pengawasan dan penggunaan hasil pemungutan pajak belum 

efektif. (Oyok Abuyamin, 2014: 38) 

  Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak,  

selain itu juga diperoleh dari televisi, radio, majalah pajak, surat kabar, buku-buku 
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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 dan Hidayat, 2008: 22). 

 Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari 

persentuhan panca indra terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya dapat 

diperoleh melalui upaya pengajaran dan pelatihan, serta melalui pendidikan baik 

pendidikan formal maupun pendidikan non-formal (Notoatmodjo, 2007: 67). Dalam 

kaitannya dengan pajak, pengetahuan pajak merupakan pengetahuan mengenai konsep 

ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia  mulai 

dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang,  pencatatan pajak 

terutang sampai dengan bagaimana  pengisian pelaporan pajak. Dapat disimpulkan 

bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib 

pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah 

atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban  di bidang 

perpajakan (Veronica, 2009: 82). 

 Peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak 

berdasarkan ketentuan  perpajakan  sangat diharapkan, sehingga kepatuhan wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat meningkat. Dalam kaitannya dengan 

wajib pajak, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai wajib pajak yang patuh dalam 
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memenuhi serta melaksanakan  kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan (Siti Kurnia, 2010: 77). 

 Menurut Fallan (1999) yang dikutip oleh  Siti Kurnia (2010: 140) memberi 

kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan  bagi wajib pajak sangat 

mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan suatu negara yang 

dianggap adil. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan  masyarakat melalui 

pendidikan perpajakan baik formal maupun non-formal akan berdampak positif  

terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan 

penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman 

wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional 

dalam penghimpunan dana untuk  kepentingan  pembiyayaan pemerintah dan 

pembangunan nasional. 

 Fenomena pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara merupakan 

fenomena yang selalu menarik untuk dikaji. Disatu sisi negara membutuhkan pajak 

sebagai sumber penerimaan terbesar, disisi lain dibutuhkan kesukarelaan yang tinggi 

dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dapat dikatakan hanya 

sedikit rakyat di tiap-tiap negara yang rela dan tanpa menggerutu melaksanakan 

kewajiban perpajakannya. Bahkan lebih banyak wajib pajak yang berusaha meloloskan 

diri dari pajak baik dengan cara memanipulasi maupun meminimalisasi jumlah pajak 

yang harus di bayar (Sony Devano dan Siti Kurnia, 2006: 89). 
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Permasalahan kesukarelaan membayar pajak terjadi di negara-negara di seluruh 

dunia termasuk di Indonesia. Hal ini ditunjukan dengan rasio penerimaan pajak 

Indonesia (tax ratio) yang masih rendah hanya sekitar 13% dibandingkan dengan 

negara Singapura dan Malaysia yang telah mencapai angka di atas 20%. Rendahnya 

tax ratio tersebut berdampak pada penerimaan negara dari sektor pajak menjadi tidak 

optimal. Peningkatan tax ratio sangat tergantung pada peningkatan penerimaan pajak. 

Apabila dilihat dari data penerimaan pajak dalam APBN saat ini sumbangan terbesar 

berasal dari sektor pajak penghasilan terutama PPh Migas. Namun, apabila dicermati 

lebih lanjut potensi yang belum tergali pada sektor pajak penghasilan adalah pada PPh 

orang pribadi. Berbeda dengan Amerika Serikat, data menunjukan bahwa penyumbang 

terbesar penerimaan pajak tahun 2007 berasal dari PPh orang pribadi yang mencapai 

nilai US $1,36 juta lebih besar dari pada penerimaan PPh badan 

(HarryYusuf,2001:18). 

Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan sebagian besar 

wajib pajak tentang pajak, serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan petugas pajak 

masih rendah (Gardina dan Haryanto; 2006). Sebagian besar wajib pajak memperoleh 

pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga ada yang diperoleh dari radio, 

televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar 

pajak dan adapula yang diperoleh dari pelatihan pajak (Gardina dan Haryanto; 2006). 

Lebih lanjut Gardina dan Haryanto (2006) mengatakan bahwa frekuensi pelaksanaan 

kegiatan tersebut tidak sering dilakukan.Bahkan, pengetahuan tentang pajak belum 

secara komprehensif menyentuh dunia pendidikan (Gardina dan Haryanto; 2006). Oleh 
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karena itu, pada tataran pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi 

masih belum tersosialisasi pajak secara menyeluruh, kecuali mereka yang menempuh 

jurusan perpajakan (Gardina dan Haryanto; 2006).  

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) 

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem 

administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum 

perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Siti Kurnia Rahayu; 2010). Kepatuhan 

wajib pajak (Wahyu santoso, 2008) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu 

diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan 

penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.  

Dalam sistem perpajakan dikenal tiga sistem pemungutan pajak yaitu, Self 

Assesment System, Official Assessment System, dan With Holding System (Mardiasmo, 

2011). Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia saat ini adalah Self 

Assessment System, sistem pemungutan ini diberlakukan untuk memberikan 

kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran 

dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya, konsekuensinya masyarakat 

harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan (John Hutagaol, 2007).  
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Sistem pemungutan self assessment system akan berjalan dengan baik apabila 

masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi serta penerapan 

sanksi pajak yang tegas (Agus Martowardojo,2013). 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). 

John Hutagaol, Wing Wahyu Winarmo dan Arya Pradipta (2007) yang sudah 

dilakukan bahwa yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah besarnya 

penghasilan, sanksi pajak, penegakan hukum pajak, persepsi penggunaan uang pajak 

yang transparan, akuntabilitas perpajakan yang adil dan database. Pelaksanaan 

administrasi perpajakan yang baik juga memerlukan ketersediaan pegawai pajak yang 

berkualitas, terampil, berdedikasi tinggi, memiliki kemampuan yang telah teruji dalam 

intelektual dan tentunya memiliki integritas, yang tak kalah pentingnya adalah adanya 

pelaksanaan penegakan hukum (tax law enfocement) yang tegas dan konsisten, berupa 

penegakan sanksi dan pemeriksaan pajak (Siti Kurnia, 2010:94). 

Menurut Satjipto Raharjo (2009:25) menyatakan bahwa penegakan Hukum 

adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi 

kenyataan. Yang disebut sebagai keinginankeinginan hukum dalam hal ini tidak lain 

adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam 
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peraturan-peraturan hukum tersebut. Indikator hukum pajak dalam rangka 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, 

maka sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, DJP berwenang untuk 

menguji kepatuhan Wajib Pajak dan melakukan penegakkan peraturan perpajakan (law 

enforcement) melalui pemeriksaan pajak (tax audit), penyidikan pajak (tax 

investigation) dan penagihan pajak (tax collection).  

Suryadi (2006) mengemukakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak bisa tercapai 

jika adanya pemeriksaan, penerapan dan penegakan hukum dan kompensasi pajak. 

Apabila penegakan hukum dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum maka 

Wajib Pajak akan taat, patuh dan disiplin dalam membayar pajak. Selain itu Siti Kurnia 

Rahayu (2010:140) juga mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, 

pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan 

tarif pajak. 

 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “PENGARUH  PENGETAHUAN PERPAJAKAN  DAN  

PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK TERHADAP KEPATUHAN 

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Survei pada KPP Pratama 

Cibeunying)”. 
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 1.2  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi. 

2. Seberapa besar Pengaruh Penerapan Penegakan Hukum Pajak terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

3. Seberapa besar pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan 

Penegakan Hukum Pajak  terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut di atas, 

maka  penulis merumuskan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh: 

1. Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

2. Penerapan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

3. Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Penegakan Hukum Pajak terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini yaitu bagi: 

1. Penulis 
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1) Dapat mewujudkan suatu bentuk skripsi, sebagai salah satu syarat 

dalam menempuh ujian kesarjanaan program studi Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

2) Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai pengaruh dari Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan 

Penegakan Hukum Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi. 

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying 

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran 

bagi instansi tentang Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Penerapan 

Penegakan Hukum Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

pada KPP Pratama Cibeunying. 

3. Pihak Lain 

1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan 

bagi tulisan lain yang sejenis dan juga sebagai sumber informasi dalam 

penelaahan lebih lanjut. 

2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi 

khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah 

yang dibahas dalam penelitian ini. 
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1.5   Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memperoleh data pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying. Jalan Purnawarman No. 21, Bandung. Penelitian 

ini dilakukan dari bulan Juni 2016 sampai dengan selesai. 


