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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pendapatan indonesia berasal dari dua sektor, yaitu sektor internal dan 

eksternal. Pendapatan dari sektor internal berasal pajak, sedangkan pendapatan 

dari sektor eksternal berasal dari pinjaman luar negeri. Pajak merupakan sumber 

penerimaan terbesar di indonesia dan menjadi andalan penerimaan negara sampai 

saat ini. 

Pajak dipandang sangat penting dalam penerimaan negara. Pajak berfungsi 

sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

pemerintah. Pemungutan pajak di indonesia di dasarkan pada UUD 1945 Pasal 

23A yang berisi bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk 

keperluan Negara yang diatur oleh undang-undang. Selain itu, pemungutan pajak 

merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban warga negara  dalam 

pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. (Waluyo, 2007 : 4) 

Pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini semakin maju sehingga 

pajak menjadi indikator yang terpenting dalam menyumbang pendapatan Negara 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) indonesia (Tabel 1.1). 

Oleh karena itu, sektor pajak dalam pemerintah indonesia menjadi hal yang 

terpenting  dalam pendapatan negara. Hal ini diwujudkan dengan semakin 

meningkatnya target penerimaan pendapatan dari sektor pajak oleh Direktorat 

Jenderal (Dirjen) pajak, yang dapat dilihat pada tabel 1.1. 
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Berdasarkan tabel 1.1 ditunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak 

dalam realisasi penerimaan negara dari tahun 2014 sampai tahun 2017 selalu 

mengalami peningkatan. Sumber penerimaan pajak berasal dari sumber pajak 

dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Namun, sumber pendapatan 

perpajakan lebih didominasi oleh sumber pajak dalam negeri. Oleh karena itu, 

pajak dalam negeri berperan penting, baik dalam sumber pendapatan perpajakan 

maupun dalam keseluruhan jumlah realisasi pendapatan negara dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu komponen terbesar dari 

sumber pajak dalam negeri adalah pajak penghasilan. 

Tabel 1.1 

Realisasi Penerimaan Negara (Milyaran Rupiah) 2014-2017 

Sumber Penerimaan 2014 2015 2016 2017 

I. Penerimaan Dalam 

Negeri 

1.545.456,30 1.496.047,33 1.784.249,90 1.736.256,70 

Penerimaan Perpajakan 1.146.865,80  1.240.418,86 1.539.166,20 1.495.893,80 

Pajak Dalam Negeri 1.103.217,60 1.205.478,89  1.503.294,70 1.461.818,70 

Pajak Penghasilan    546.180,90    602.308,13    855.842,70    784.726,90 

Pajak Pertambahan Nilai    409.181,60    423.710,82    474.235,30    493.888,70 

Pajak Bumi dan 

Bangunan 

     23.476,20

  

     29.250,05      17.710,60      17.295,60 

Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan 

                   0                   0                    0                    0 

Cukai    118.085,50    144.641,30    148.091,20      157.158,0 

Pajak Lainnya       6.293,40        5.568,30        7.414,90        8.749,60 

Pajak Perdagangan 

Internasional 

     43.648,10      34.939,97      35.871,50      34.075,10 

Bea Masuk      32.319,10      31.212,82      33.371,50      33.735,00 

Pajak Ekspor      11.329,00        3.727,15        2.500,00           340,10 

Penerimaan Bukan 

Pajak 

   398.590,50    255.628,48    245.083,60    240.362,90 

Penerimaan Sumber Daya 

Alam 

   240.848,30    100.971,87      90.524,30      80.273,90 

Bagian laba BUMN      40.314,40      37.643,72      34.164,00      38.000,00 

Penerimaan Bukan Pajak 

Lainnya 

     87.746,80      81.697,43      84.124,00      84.430,70 

Pendapatan Badan 

Layanan Umum 

     29.681,00      35.315,46      36.271,20      37.658,30 

II. Hibah        5.034,50      11.973,04        1.975,20        1.372,70 

JUMLAH 1.550.490,80 1.508.020,37 1.786.225,00 1.737.629,40 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 
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 Pajak pengahsilan merupakan salah satu penerimaan terbesar negara. Pajak 

yang biasa digunakan untuk pajak penghasilan yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21. 

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk 

apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri 

wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang 

dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai, Bendahara pemerintah yang 

membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan 

dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;  Dana pensiun atau badan lain yang 

membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam 

rangka pensiun;  Badam yang memabayar honorarium atau pembayaran 

lainnsebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang 

melakukan pekerjaan bebas, dan Penyelenggara kegiatan  yang melakukan 

pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. 

 Jika dikaitkan dengam akuntansi, maka Akuntansi PPh Pasal 21 adalah 

proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh Pasal 21. Ketika ada transaksi 

kaitannya dengan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21, pembayaran PPh Pasal 

21 dan juga pembayaran gaji/upah karyawan maka perlu ada pencatatan akuntansi 

yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 

 Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat 

Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Hestu Yoga Saksama mengungkapkan saat ini 

tingkat kepatuhan masyarakat indonesia dalam membayar pajak masih rendah. 
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Tingkat kepatuhan pajak masyarakat indonesia bisa dilihat dari tingkat tax ratio di 

indonesia yang masih 10,3 persen. Menurutnya jika dibandingkan dengan negara-

negara tetangga, tingkat kepatuhan masyarakat  indonesia untuk membayar pajak 

juga masih tertinggal. (Kompas.com) 

Pajak merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak, 

penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan 

kepatuhan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku 

dalam ketentuan umum perpajakan.  

Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi , yaitu 

sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu 

norma ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam 

dengan sanksi pidana saja dan ada pula yang diancam dengan sanksi adminitrasi 

dan pidana. 

Oleh karena itu, pemahaman tentang pajak diberikan kepada pelajar dan 

masyarakat, agar sejak dini pelajar dan masyarakat sudah mengetahui pentingnya 

pajak terhadap negara. Pengetahuan tentang pajak atau perpajakan sangat penting 

tidak hanya bagi pelajar maupun pengusaha tapi juga bagi orang pribadi dan 

semua kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena terkait dengan hak dan 

kewajiban perpajakannya. Tentu saja dibutuhkan usaha untuk meningkatkan 

pemahaman masyarakat tentang pajak. Hal ini merupakan tugas utama dari 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan sosialisasi tentang perpajakan 

(Rizal, Blog pajak) 
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Begitu besarnya peran pajak dalam penerimaan Negara,  pemerintah sudah 

seharusnya memaksimalkan Pendapatan Negara dari sektor pajak. Salah satu cara 

pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan Negara dari sektor pajak yaitu 

mulai diberlakukannya sistem pemungutan pajak self assesment system sejak 

reformasi perpajakan pada tahun 1983 sebagai pengganti dari official assesment 

system. Self assesment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus 

dibayar . Dengan adanya sistem pemungutan pajak seperti ini, tentunya menuntut 

adanya peran aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar 

pajak. Selain itu dibutuhkan pula kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak, yaitu 

kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan 

kebenarannya. (Waluyo,2007) 

Dalam sistem Self assesment, wajib pajak dipercaya untuk menghitung, 

memperhitungkan sendiri, membayar, melaporkan kewajibab perpajakannya ke 

DJP . Self assesment system dapat berjalan dengan baik, jika pemerintah dalam hal 

ini Direktorat Jenderal Pajak menjalankan ketiga fungsinya yaitu pelayanan, 

penyuluhan dan penegakan hukum secara optimal. 

Tidak semua wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang 

baik mengenai perpajakan. Di Indonesia, pengetahuan dan pemahaman wajib 

pajak masih cukup rendah. Pemahaman wajib pajak masih cukup rendah dapat 

dilihat dari masih ada wajib pajak yang belum memahami Surat Pemberitahuan 

(SPT) Tahunan, dan masih ada wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam 
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pengisian SPT tahunan. Padahal Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sudah 

menyediakan buku petunjuk dan tempat pelayanan terpadu yang selalu sedia 

setiap saat melayani wajib pajak dengan segala kepentingan dan permasalahan. 

kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami 

dan mematuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman tersebut meliputi pengisian 

Suirat Pemberitahuan (SPT), perhitungan pajak, penyetoran pajak (pembayaran), 

pelaporan atas pajaknya. Semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan 

dapat dilakukan dengan baik oleh waajib pajak apabila wajib pajak memiliki 

pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal tersebut. 

Kesadaran wajib pajak atas fungsi dari perpajakan sebagai pembiayaan 

untuk negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dariwajib pajak 

itu sendiri. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara 

dimana sebagai seorang wajib pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan 

membayar pajak dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan. Rendahnya kesadaran 

wajib pajakakan menimbulkan perlawanan terhadap pajak yaitu melakukan 

penghindaran pajak baik secara legal yangtidak melanggar undang-undang (tax 

avoidance) maupun secara ilegal yang melanggar undang-undang seperti 

menggelapkan pajak (tax evasion) kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila 

di dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Misalnya dengan 

pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak diharapkan mampu menumbuhkan 

kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. 

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih 

tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini masih tergolong rendah. Menurut 
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Direktur Jenderal Pajak terdapat sedikitnya beberapa alasan dari rendahnya 

kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Utamanya adalah masih rendahnya 

kepercayaan masyarakat kepada Ditjen Pajak. 

Kedua, kurang percaya pada aparat pajak. Lalu ketiga, ada masyarakat 

yang masih mencoba-coba bayar pajak. Keempat. Pajak masih belum menjadi 

budaya. Masyarakat indonesia lebih takut tidak memiliki SIM dibandingkan tidak 

memiliki NPWP. Kelima, uang pajak dipakai untuk apa? Banyak masyarakat 

belum paham. Keenam, adalah karena adanya sistem bebas pajak dari beberapa 

negara. Terakhir, adalah karena masih sulitnya untuk melakukan pelaporan 

perpajakan. (Klinikpajak.co.id) 

Perkembangan teknologi yang pesat dalam empat dekade ini telah 

memengaruhi pengelolaan administrasi, baik itu administrasi pemerintahan 

maupun administrasi bisnis. Perpajakan indonesia juga mengakomodir sistem 

informasi dan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi perpajakan, 

baik untuk keperluan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun untuk masyarakat 

atau wajib pajak. Bila sebelumnya pengelolaan pajak dilakukan secara manual 

yang membutuhkan banyak waktu (time) dan kertas (paper), kemudian diubah 

dengan menggunakan sistem informasi dan teknologi informasi yang mengurango 

waktu proses kerja dan kertas (Pandiangan, 2012 : 9) 

Didukung dengan adanya modernisasi sistem administrasi pada perpajakan 

menunjukkan adanya peningkatan yang lebih efisien dan lebih produktif. Hal-hal 

yang mengindikasikan efektifitas sstem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan 

oleh wajib pajak antara lain: pertama, adanya sistem pelaporan melalui e-SPT  dan 
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e-Filling. Kedua, pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak 

dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian 

SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Keempat, peraturan 

perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa menunggu 

adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. Kelima, pendaftaran 

Nomor PokokWajib Pajak (NPWP) yang dapat dilakukan secara online melalui e-

registration dari website pajak yang akan memudahkan wajib pajak untuk 

memperoleh NPWP secara  lebih cepat. Dan yang keenam dengan adanya 

Account Representative (AR) sebagai ujung tombak pelayanan yang 

mempermudah sistem pelaporan pajak oleh wajib pajak dan tempat wajib pajak 

berkonsultasi tentang perpajakan. 

Namun, saat ini belum semua wajib pajak bisa memahami mengenai 

sistem administrasi yang dipakai oleh direktorat pajak seperti yang sudah 

dijelaskan diatas misalnya dikarenakan wajib pajak masih menganggap bahwa 

penggunan sistem komputer dalam pelaporan SPT sangat membingungkan dan 

menyulitkan. Hal ini dkarenakan masih banyak wajib pajak yang belum paham 

tentang pengoperasian e-Filling dan kemampuan wajib pajak untuk menggunakan 

e-Filling masih minim. Pendaftaran NPWP secara online pun masih kurang 

dipahami oleh calon wajib pajak karena kebingungan pengoperasian dan 

pengisiannya. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengetahuan yang tinggi dari 

para wajib pajak agar terwujudnya modernisasi sitem administrasi perpajakan 

yang selau up to date sesuai perkembangan jaman. Ditambah lagi dengan adanya 

program pemerintah berupa Tax Amnesty (Pengampunan Pajak). 
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Di KPP Pratama Rengat jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar  

dan yang melaporkan SPT dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan Rasio 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami penurunan.  Hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan melihat tabel 1.2. 

Tabel 1.2 

jumlah Wajib Pajak OP dan penerimaan pelaporan SPT Tahunan Periode 

2015-2017 di KPP Pratama Rengat 

 
No Periode Jumlah Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi yang 

Terdaftar 

Jumlah Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi yang 

Melaporkan SPT 

tahunan 

Rasio Tingkat 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi 

1 2015 115.695 47.256 40,84% 

2 2016 120.700 42.525 35,23% 

3 2017 126.687 40.673 32,11% 

 

 Mengingat rasio tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Rengat 

mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, maka penulis tertarik meneliti 

apakah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Rengat 

disebabkan oleh pemahaman peraturan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan 

Modernisasi Sistem Adminitrasi Perpajakan atau tidak. 

Adapun beberapa penelitian yang membahas tentang kepatuhan wajib 

pajak diantaranya yaitu penelitian Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting 

(2012) menunjukkan Kualitas Pelayanan,Sanksi Perpajakan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Biaya Kepatuhan  

Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Septiyani 

Nur Khasanah (2014) menunjukkan Pengetahuan Perpajakan,Modernisasi  Sistem 

Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian 

Riano Roy Purnaditya (2015) menunjukkan Pemahaman Pajak,Kualitas Pelayanan  
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dan Sanksi Pajak berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib 

pajak. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian yang diambil 

penulis adalah “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran 

Wajib Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Wajib Pajak di 

KPP Pratama Rengat)”.  

Penelitian ini berusaha untuk mengembangkan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh kartika candra kusuma dengan perbedaan sebagai berikut: 

1. Variabel yang digunakan pada penelitian sebelumnya terdiri dari kualitas 

pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan serta sanksi perpajakan 

yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam 

membayar pajak 2014. Pada penelitian ini  peneliti menggunakan satu 

variabel yang digunakan oleh kartika candra kusuma yaitu variabel 

pemahaman peraturan perpajakan. Dan menambah dua variabel yang 

digunakan oleh septiyani nur khasanah yaitu kesadaran wajib pajak dan 

modernisasi sistem administrasi perpajakan. 

2. Objek penelitian dalam penelitian sebelumnya adalah wajib pajak yang 

terdaftar di kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan 

wonosobo.  Sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan objek 

penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama 

Rengat  
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1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah, masalah 

dalam penelitian ini adalah  

1. Apakah Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Rengat? 

2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Rengat? 

3. Apakah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhdap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Rengat ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah,  maka tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Rengat. 

2. Mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Rengat. 

3. Mengetahui Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  di KPP Pratama Rengat. 

1.4  Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti 

 Sebagai sarana pembelajaran untuk menambah wawasan mengenai 

Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib 

Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .  
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2. Bagi Akademisi 

Sebagai bahan referensi, informasi dan pertimbangan bagi penelitian 

berikutnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat menemukan variabel 

untuk melakukan penelitian selanjutnya dalam konteks Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Bagian sistematika penulisan mencakup uraian ringkas dari materi yang 

dibahas pada proposal ini. Penelitian ini akan disusun dalam bentuk proposal yang 

akan dibagi dalam beberapa bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN  

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah sesuai dengan latar belakang, tujuan dan 

kegunaan penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA.  

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian variabel 

penelitian yang telah ditentukan , populasi dan sampel yang 

diteliti, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan 

metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis. 
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BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 Bab ini berisi penulis akan mengemukakan hasil penelitian yang 

telah dilakukan dan pembahasan untuk tiap-tiap variabel yang 

digunakan. 

BAB V :  PENUTUP 

Sebagai bab terakhir dari penelitian akan diuraikan simpulan yang 

merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam 

pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat keterbatasan dan saran 

berdasarkan hasil penelitian ini.  

DAFTAR PUSTAKA 

 

 


