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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebagai salah satu Negara berkembang Indonesia membutuhkan dukungan 

dari faktor-faktor yang dapat membantu berjalannya pembangunan Negara dan 

mensejahterakan masyarakatnya. Salah satu faktor tersebut adalah dukungan dari 

sumber daya pendapatan Negara, pendapatan Negara Indonesia diperoleh dari dua 

sumber yaitu pendapatan dari pajak dan pendapatan bukan pajak. Pendapatan 

pajak merupakan sumber pendapatan yang paling besar untuk Negara Indonesia 

dibandingkan pendapatan Negara bukan pajak, melalui pendapatan Pajak Negara 

Indonesia dapat membiayai segala kepentingan yang berkaitan dengan 

pembangunan Negara maupun pengeluaran Negara. Fungsi pajak terdapat 2 (dua) 

bagian yaitu yang pertama, sebagai fungsi budgeter yang berfungsi sebagai 

penerimaan pajak yang nantinya mampu untuk membiayai segala pengeluaran-

pengeluaran Negara, yang kedua, sebagai fungsi regular yang berfungsi sebagai 

alat untuk mengontrol kebijakan pajak dalam bidang sosial dan ekonomi seperti 

pengenaan pajak lebih tinggi untuk barang mewah. Pajak mempunyai sifat 

memaksa untuk membayarnya dan tidak mendapatkan imbalan dari pembayaran 

pajak itu secara langsung serta digunakan untuk kepentingan masyarakat. Negara 

Indonesia mempunyai target penerimaan pajak tersendiri untuk tiap tahunnya dan 

target tersebut dapat dipenuhi apabila kesadaran dalam membayar pajak sebagai 

warga Negara Indonesia memiliki tingkat yang sangat tinggi. Dalam pemungutan 

pajak, pemerintah mempunyai 2 (dua) sistem yaitu sistem Intensifikasi yang 
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berarti perbaikan kualitas pengumpulan dilapangan tanpa harus merubah undang-

undang yang berlaku. Berikutnya ada sistem eksistensiyang berarti menggali dan 

memperluas objek pajak dengan merubah undang-undang yang berlaku 

(Pancawati Hardiningsih, 2011). 

Salah satu pajak yang diterima oleh Negara adalah penerimaan pajak dari 

Wajib Pajak orang pribadi sebagai karyawan atau pegawai maupun orang pribadi 

yang sedang menjalankan usahanya ataupun melakukan pekerjaan bebas. 

Biasanya perhitungan nominal atau jumlah pajak terutang yang dilaporkan 

didalam Surat Pajak Terutang (SPT), bagi Wajib Pajak orang pribadi sebagai 

pegawai atau karyawan diperhitungkan atau dilakukan oleh pihak dimana Wajib 

Pajak itu bekerja, sementara perhitungan Wajib Pajak orang pribadi yang sedang 

menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri. 

Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak orang pribadi memiliki kontribusi yang besar. 

Hal ini dapat kita lihat dari jumlah pendunduk disurabaya 2.964.489 orang 

(Dispendukcapil Surabaya, 17 september 2016) dan jumlah penduduk bekerja 

dengan jenis pekerjaan yang berbeda-beda mulai dari pegawai sampai pengusaha 

dan melakukan pekerjaan bebas adalah sejumlah 1.380.157 orang (BPS Surabaya, 

Agustus 2014/ https://surabayakota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/457), 

jumlah yang cukup besar ini memungkinkan pemerintah mempunyai potensi yang 

besar dalam penerimaan pajak orang pribadi. 

Hingga 31 Oktober 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 768.957 

triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 

sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 59,41%, 
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penerimaan pajak ini berasal dari penerimaan pajak Migas dan Non-Migas,PPN 

dan PPnBM, PBB, dan pajak lainnya. Salah satu penerimaan pajak non-migas 

adalah Penerimaan pajak oleh PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi yang sampai 31 

Oktober 2015 mendapatkan penerimaan  yakni 28,84%, atau sebesar Rp 4.643 

miliar dibandingkan periode yang sama di tahun  2014 sebesar Rp 3.604 miliar. 

Menurut hasil realisasi penerimaan pajak berarti penerimaan PPh pasal 25/29 

Orang Pribadi mengalami peningkatan. Dengan kinerja tersebut, penerimaan dari 

PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi sudah mencapai 89,04% dari target yang 

ditetapkan di tahun 2015. Sementara, Pertumbuhan tinggi selanjutnya dari 

penerimaan non-migas adalah dari PPh Pasal 21 yakni 9,81%, atau sebesar Rp 

86.480 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 78.758 

triliun. Pertumbuhan yang cukup tinggi ini salah satunya disebabkan karena 

kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP).  

(http://Pajak.go.id/content/article/realisasi-penerimaan-Pajak-31-oktober-2015). 

Menurut hasil penerimaan pajak yang belum bisa mencapai target 

pemerintah melakukan reformasi perpajakan yang diharapkan akan mampu untuk 

meningkatkan pendapatan Negara melalui pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak yaitu 

pemerintah mengganti sistem perpajakan yang semula Official Assessment System 

berganti menjadi Self Assessment System yang bertujuan untuk perpajakan yang 

lebih transparan. Reformasi menyeluruh ini dilakukan pada tahun 1983 dimana 

Wajib Pajak diberikan wewenang untuk menghitung,melaporkan dan membayar 

secara mandiri jumlah pajak terutangnya. Dalam Self Assessment System Wajib 

Pajak tidak lagi dipandang sebagai objek tetapi dipandang sebagai subjek yang 
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harus dibina dan diarahkan agar sadar dalam memenuhi kewajiban kenegaraanya 

(H.Bohari, 2003). Dalam sistem ini dibutuhkan kesadaran yang tinggi Wajib 

Pajak untuk melaporkan kewajibannya, mempunyai pengetahuan pajak dan 

mempunyai perilaku Wajib Pajak yang mentaati aturan pajak yang berlaku. 

Kewenangan yang diberikan dalam self assessment system tersebut ternyata 

menimbulkan kelemahan atau hambatan yang muncul beberapa tahun terakhir 

yang dialami oleh Wajib Pajak yaitu masyarakat kesulitan dalam mengisi form-

form pengisian yang dilakukan secara manual oleh Wajib Pajak itu sendiri, 

misalnya ketika Wajib Pajak (WP) melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) 

tahunan PPh orang pribadi dengan menggunakan Form 1770 SS, WP paling tidak 

membutuhkan dua lembar kertas. Formulir SPT Tahunan PPh Badan 1771, WP 

membutuhkan paling sedikit delapan lembar kertas (Pajak.go.id). Sementara 

kelemahan atau hambatan yang lainnya adalah perubahan sikap tentang 

kesadaraan Wajib Pajak untuk membayar kewajiban pajaknya secara sukarela, 

perubahan ini dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya karena sistem perpajakan ini dibutuhkan pengetahuan 

yang tinggi tentang perpajakan oleh Wajib Pajak dan sistem ini dianggap 

menyusahkan Wajib Pajak dalam urusan perpajakannya. 

Menurut kelemahan atau hambatan yang terjadi seperti yang sudah 

dijelaskan ada beberapa faktor yang bisa menjadi pertimbangan untuk mendorong 

Kepatuhan Wajib Pajak dalam penerapan self assessment system. Peneliti 

Oktaviane Lidya Winerungan (2013) menjelaskan didalam penelitiannya 

pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap 
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Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Manado dan KPP Bitung 

dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar 

pajak untuk kepentingan pembangunan di kotanya, peneliti juga menjelaskan 

bahwa seringkali pelayanan fiskus tidak memuaskan masyarakat, dan sanksi pajak 

mengenai keterlambatan membayar pajak tidak mempengaruhi Kepatuhan Wajib 

Pajak untuk membayar pajak.  

Dengan demikian , Kepatuhan Wajib Pajak dalam penerapan self 

assessment system akan sangat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

diantaranya adalah pemahaman perpajakan, persepsi mengenai sanksi pajak dan 

juga faktor lain yaitu kualitas pelayanan perpajakan. Jika Wajib Pajak memahami 

tentang perpajakan maka secara pasti Wajib Pajak akan patuh dalam urusan 

perpajakannya. Pemahaman tentang perpajakan dapat berupa pemahaman 

mengenai tarif pajak untuk setiap objek pajak paling tidak yang berhubungan 

dengan kewajiban perpajakannya, sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini 

dan mengingat reformasi perpajakan yaitu self assessment sytem. Wajib Pajak 

dituntut untuk mempunyai pemahaman mengenai pengisian SPT dengan 

ketentuan-ketentuan formulir yang harus dilakukan secara manual oleh Wajib 

Pajak. Begitu pula dengan faktor pelayanan pajak, dengan melayani Wajib Pajak 

yang baik berdasarkan kejujuran, profesional dan bertanggung jawab akan sangat 

mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dengan didasari sanksi perpajakan yang 

diharapkan dapat mendisplinkan Wajib Pajak tersebut dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya, sementara faktor sanksi perpajakan Wajib Pajak 

diharapkan mempunyai rasa jera untuk dapat melakukan pelanggaran atas 
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perpajakan, oleh karena itu Wajib Pajak juga dibutuhkan pengetahuan akan sanksi 

perpajakan yang bisa dikenakan Wajib Pajak apabila Wajib Pajak tersebut 

melanggar. 

Faktor-faktor tersebut dapat dibukikan dengan adanya penelitian menurut 

Peneliti Sri Putri Tita Mutia (2014) yang menjelaskan hasil penelitiannya bahwa 

sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman Wajib Pajak 

mempunyai pengaruh positif kepada Kepatuhan Wajib Pajak, sementara peneliti 

Farid Syahril (2013) menjelaskan bahwa tingkat pemahaman Wajib Pajak dan 

pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi.   

Menurut permasalahan dan fenomena yang dikemukakan oleh penulis, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian : “PENGARUH 

PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PERSEPSI SANKSI PAJAK, DAN 

KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN 

WAJIB PAJAK DALAM PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, terdapat beberapa 

permasalahan dari penelitian ini, yaitu: 

1) Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak dalam penerapan Self Assessment System? 

2) Apakah persepsi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak dalam penerapan Self Assessment System? 
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3) Apakah kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak dalam penerapan Self Assessment System? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan, tujuan yang terdapat 

di dalam penelitian ini, yaitu: 

1) Mengetahui pengaruh tingkat pemahaman perpajakan Wajib Pajak 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam penerapan Self Assessment System. 

2) Mengetahui pengaruh persepsi sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak  dalam penerapan Self Assessment System. 

3) Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak dalam penerapan Self Assessment System. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1) Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi KPP untuk 

mengetahui tingkat pemahaman perpajakan Wajib Pajak, persepsi sanksi 

pajak, dan kualitas pelayanan perpajakan yang dapat dijadikan evaluasi 

dan perbaikan bagi KPP tersebut guna meningkatkan Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

2) Bagi Peneliti 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk 

menambah wawasan tentang penerapan Self Assessment System secara 

lebih detail, juga mengetahui tingkat variabel independen mempengaruhi 
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variabel dependen, dan menambah wawasan tentang kemungkinan faktor-

faktor variabel lain yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 

dalam penerapan self assessment system.  

3) Bagi STIE Perbanas 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi STIE 

Perbanas untuk digunakan sebagai bahan dan tambahan ilmu pengetahuan 

tentang perpajakan. Dapat juga digunakan sebagai refrensi yang berguna 

untuk menambah wawasan bagi mahasiswa STIE Perbanas dan sebagai 

pedoman untuk peneliti selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian, landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan 

penelitian, kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian yang digunakan 

peneliti, batasan penelitian, variabel penelitian, definisi operasional 
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serta cara pengukuran variabel, populasi,sampel dan teknik 

pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini menguraikan tentang gambaran subyek penelitian yaitu 

populasi dari penelitian, teknik analisis data yang digunakan, dan 

pembahasan tentang hasil penelitian sehingga dapat menjawab 

hipotesis penelitian yang telah ditentukan 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang bab terakhir yang menjelaskan 

kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis, keterbatasan penelitian, dan 

saran 


