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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Bahkan pajak 

merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang dimanfaatkan secara 

maksimal sebagai sarana pendukung pelaksanaan dan peningkatan pembangunan 

nasional yang bertujuan untuk menyejahterakan dan memakmurkan kehidupan 

rakyat.  

 Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan yaitu “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

 Menurut Mardiasmo (2011: 7) “sistem pemungutan pajak dapat dibagi 

menjadi tiga yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, dan With 

Holding System. Pada Official Assessment System tanggung jawab pemungutan 

pajak sepenuhnya pada pemerintah atau fiskus, dalam Self Assessment System 

pemungutan pajak diserahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pemenuhan 

kewajiban perpajakannya mulai dari menghitung, memperhitungkan, membayar 

atau menyetor dan melaporkan berapa besar pajak terutang, sedangkan With 

Holding System suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak 
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ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.” 

 Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi penerimaan (Budgeter) dan fungsi 

mengatur (Reguler). Selain dua fungsi tersebut, pajak juga memiliki fungsi lain 

yaitu : fungsi stabilitas, fungsi redistribusi, serta fungsi demokrasi (Diana Sari, 

2013:38). 

 Seperti berita yang diambil di media online ortax.org hari Selasa, 10 

Febuari 2016 dengan judul “Kepatuhan Lapor Pajak 2015 Turun” kewajiban 

formal Wajib Pajak Indonesia tergolong  rendah. Dari tahun ke tahun, 

Direktorat  Jenderal (Ditjen)  Pajak Kementerian Keuangan belum juga berhasil 

membenahi kepatuhan Wajib Pajak melaporkan pajaknya. Data Ditjen Pajak 

menunjukkan, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi per 10 September 

2015, baru 56,36%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah pelaporan Surat 

Pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang  pribadi  dibandingkan dengan jumlah 

orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Berikut adalah data penerimaan pajak dan pelaporan SPT dari tahun 2009 

hingga 2011: 

Tabel 1.1 

Penerimaan Pajak dan Pelaporan SPT Tahun 2009-2011 

Uraian/Tahun 2009 2010 2011 

WP Terdaftar 10.682.099 15.911.576 19.112.590 

% kenaikan 

jumlah WP 
33% 33% 17% 

Wajib Pajak 9.996.620 14.101.933 17.694.317 
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SPT Tahunan 5.413.114 8.202.309 9.332.657 

Rasio kepatuhan 

SPT Tahunan 
54% 58% 53% 

Penerimaan PPH 

(Milyar Rupiah) 
243.591 265.265 315.490 

% Kenaikan 

Penerimaan  
6% 8% 16% 

Sumber : Buyung Muniriyanto (2014) 

Dilihat dari tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa peneriman pajak dari 

tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 tidak mengalami kenaikan yang signifikan 

jika dibandingkan dengan kenaikan Wajib Pajak terdaftar. Penerimaan pajak yang 

dapat dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak hanya tumbuh sekitar 13% 

pertahun. Meskipun Wajib Pajak terdaftar meningkat hampir tiga kali lipat dari 

tahun 2009 sampai tahun 2011, penerimaan pajak hanya meningkat kurang dari 

50% di tahun 2011. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak. Rasio kepatuhan Wajib Pajak sendiri sangatlah rendah hanya berkisar 

dibawah 60%. 

Pada tahun 2012 persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga masih 

tergolong sangat rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. 

Menurut sumber data dari Dirjen Pajak, pada tahun 2012 jumlah pajak yang 

terkumpul mencapai Rp 976 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 19% 

dari tahun sebelumnya, namun persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada 

tahun 2012 masih tergolong sangat rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun 

sebelumnya. Realisasi pelaporan surat pemberitahuan pajak tahunan semester 
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I/2012 yang hanya mencapai 45,5% dari 22 juta Wajib Pajak terdaftar, dinilai 

menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (www.ortax.org). 

Pada tahun 2013, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara 

dari sektor pajak sebesar Rp 1.072,1 triliun atau mencapai 93,4%. Namun 

pencapaian tersebut masih berada dibawah target Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara Perubahan (APBN-P) 2013 yang sebesar Rp 1.148,4 triliun 

(www.ekon.go.id).  

Fakta yang ditemukan di lapangan, tingkat kepatuhan masih tergolong 

rendah sementara tingkat Wajib Pajak yang terdaftar mengalami peningkatan, 

seperti berita yang diambil dari media ortax.org hari Senin, 20 Febuari 2016 

dalam judul “Realisasi Penerimaan Pajak Kian Suram” yang dikemukakan 

oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi 

Pramudito. Beliau mengatakan, sampai akhir Agustus 2015, realisasi pajak hanya 

Rp 592,5 triliun. Ini 2,23% lebih rendah dibandingkan dengan realisasi 

penerimaan pajak periode sama 2014 yang mencapai Rp 606 triliun. Dengan 

gambaran itu, Dirjen Pajak mengindikasikan, kekurangan penerimaan pajak atau 

shortfall akan lebih besar dibandingkan perkiraan sebelumnya, yaitu Rp 120 

triliun. 

Peran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak 

berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, sehingga kepatuhan Wajib 

Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat meningkat. Dalam 

kaitannya dengan Wajib Pajak, kepatuhan Wajib Pajak dapat didefiniskan sebagai 

http://www.ortax.org/
http://www.ekon.go.id/
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Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib 

Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya (Siti Kurnia, 2010: 138). 

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari 

persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya 

dapat diperoleh melalui upaya pengajaran dan pelatihan, serta melalui pendidikan 

baik formal maupun pendidikan non formal (Notoatmodjo, 2007: 143) 

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 

kewajibannya dibidang perpajakan (Veronica, 2009: 7). 

Teori ekuitas (equity theory) menjelaskan mengenai hubungan antara sikap 

Wajib Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak. Teori ini menekan pada aspek 

keadilan. Apabila Wajib Pajak memandang bahwa hak dan kewajibannya 

sebanding dalam artian bahwa adanya keseimbangan antara kewajibannya sebagai 

Wajib Pajak dan hak-hak yang dapat diperolehnya maka wajib pajak cenderung 

patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Teori ini juga menyangkut 

keadilan dalam hubungannya dengan perlakuan terhadap sikap Wajib Pajak. 

Siti Kurnia Rahayu (2010:145) menyatakan bahwa “Moral masyarakat 

akan mempengaruhi pengumpulan pajak oleh fiskus. Dengan integritas tinggi 

tentunya pemenuhan kewajiban perpajakan akan lebih baik. Kepatuhan Wajib 

Pajak akan lebih baik jika moral penduduk baik. Keinginan untuk meloloskan diri 



6 
 

dari pajak baik ilegal maupun legal akan lebih termotivasi dengan kondisi moral 

masyarakat yang rendah.”  

 Berdasarkan uraian di atas, keberhasilan penerimaan pajak suatu negara 

tergantung kepada upaya pemerintahnya dalam meningkatkan kepatuhan. 

Beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah antara lain menciptakan 

pelayanan publik yang profesional, mengelola uang pajak secara adil dan 

transparan, membuat peraturan perpajakan yang sudah dipahami Wajib Pajak dan 

meningkatkan tindakan penegakan hukum kepada Wajib Pajak yang tidak patuh. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk memilih 

judul “PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SIKAP WAJIB 

PAJAK, DAN MORAL WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN 

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI” (Studi Survei pada KPP Pratama Bandung 

Cibeunying). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Adapun beberapa permasalahan yang akan penulis bahas dengan singkat 

yaitu seberapa besar pengaruh : 

1. Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 

2. Sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

3. Moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

4. Pengetahuan perpajakan, sikap wajib pajak, dan moral wajib pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuannya adalah untuk 

mengetahui besarnya pengaruh : 

1. Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

2. Sikap wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

3. Moral wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

4. Pengetahuan perpajakan, sikap wajib pajak, dan moral wajib pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Di harapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan bagi 

penulis mengenai pengaruh dari pengetahuan perpajakan, sikap wajib pajak 

dan moral wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

2. Bagi Instansi 

Di harapkan penelitian ini dapat di jadikan referensi atau bahan pertimbangan 

untuk para instansi agar bisa di jadikan bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan pengetahuan, sikap wajib pajak dan moral Wajib Pajak Orang 

Pribadi.  

3. Bagi Pembaca 

Di harapkan dapat di jadikan sebagai masukan bagi peneliti lain mengenai 

pengaruh pengetahuan, sikap, moral Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi.  
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan di bahas 

dalam penyusunan proposal ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada 

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying sebagai tempat pengumpulan data 

yang beralokasi di Jl. Purnawarman no 21 Bandung. Penelitian ini dilakukan dari 

bulan Mei sampai selesai. 

 

 

 

 


