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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pajak memiliki peranan dan kontribusi yang sangat penting dalam 

penerimaan negara yang berguna untuk meningkatkan pembangunan nasional, 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan negara yang digunakan 

untuk pembangunan fasilitas umum, belanja negara, pengeluaran negara lainnya 

berasal dari penerimaan pajak dan bukan pajak. Oleh karena itu, penerimaan pajak 

harus dikelola dengan tepat agar dapat membiayai pengeluaran negara. 

Menurut Soemitro pajak merupakan  iuran rakyat ke kas negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak dapat jasa 

timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. Oleh karena itu pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan negara yang paling penting guna membiayai pembangunan.  

Oleh karena itu, pemerintah  melakukan pembaharuan  dalam  peraturan 

perundang-undangan  perpajakan  dan perubahan  dalam  sistem  pemungutan  

pajak yang lebih dikenal dengan reformasi perpajakan . Sejak diadakannya 

reformasi pajak  pada tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan undang-

undang Nomor 9 Tahun 1994 dan undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di 

Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self assessment system 

(Tarjo & Indra Kusumawati : 2006). Official assessment system merupakan sistem 
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pemungutan yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya 

pajak yang terutang oleh wajib pajak.  Sedangkan self assessment system 

merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib 

Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. 

Menurut Judisseno Rimsky K. mengatakan bahwa self assessment system 

diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi 

masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, peran atau kepatuhan masyarakat 

dalam menyetorkan pajaknya. Namun ada kelemahan dikarenakan menuntut 

kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak yang akan menimbulkan peluang besar 

bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan , memanipulasi 

perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harusnya dibayarkan 

(Rahayu, 2010 : 101).  Seperti yang dikemukakan oleh Tarjo dan Kusumawati 

(2006 ) bahwa dalam praktiknya self assessment system sulit berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan.  

Dalam  self  assessment system,  SPT  merupakan  sarana  yang  paling  

mutlak  bagi  Wajib Pajak  untuk  melaporkan  dengan  benar semua  hal  tentang  

Wajib  Pajak  mulai  dari  identitas,  kegiatan  usaha  sampai  jumlah harta  yang  

semuanya  berkaitan  dengan  perpajakan. Oleh karena itu,  tidaklah  berlebihan  

jika  perhatian  secara  penuh  diberikan  pada  penyempurnaan  SPT  baik dalam 

masalah bentuk, isi, dan susunannya sehingga SPT merupakan saran yang handal 

bagi tercapainya tujuan perpajakan  (Tarjo & Indra Kusumawati, 2006). 
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  Dalam praktiknya, sedikit  jumlah mereka  (dalam hal ini wajib pajak)  

yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak  (NPWP) dan yang melaporkan  Surat  

Pemberitahuan  (SPT)  tahunannya  (Sadhoni, 2004  dalam  Tarjo  & Kusumawati 

, 2006). Direktorat Jendral Pajak mencatat jumlah Wajib Pajak di Indonesia tahun 

2014 sebanyak 60 juta individu dan 5 juta badan usaha. Namun dari jumlah 

tersebut, hanya 23 juta Wajib Pajak Orang Pribadi dan 550 ribu badan usaha yang 

taat membayar pajak. Jumlah masyarakat pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) sekitar 28 juta orang, sementara yang patuh melaporkan surat 

pemberitahuan (SPT) baru sekitar 11 juta.  

Selanjutnya berdasarkan  data  yang  dipaparkan  oleh  ortax.org  dalam 

penelitian Wulandari Agustiningsih  (2016),  pada tahun 2012 jumlah pelaporan 

SPT 9,22 juta dari 17,65 juta Wajib Pajak yang terdaftar. Pada tahun 2013 jumlah 

pelapor sebanyak 9,8 juta dari 17,73 Wajib Pajak yang terdaftar, sedangkan pada 

tahun 2014 Wajib Pajak yang menyampaikan SPT sebanyak 10,78 juta dari 18,35 

Wajib Pajak yang terdaftar. Selanjutnya pada tahun 2015 hasil penerimaan SPT  

PPh mencapai 9,09 juta Wajib Pajak, jumlah tersebut mengalami peningkatan 17 

persen jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Untuk Wajib Pajak perorangan, 

total SPT yang dilaporkan mencapai 9,92 juta Wajib Pajak, jumlah tersebut naik 

17,58 persen jika dibanding dengan periode yang sama tahun lalu. 

WP badan  usaha  untuk tahun 2014  dari  yang  terdaftar  5  juta,  hanya  

sekitar  550.000  atau  11% saja patuh menyetorkan pajak  (Nurhidayah,  2015).  

Sedangkan Wajib Pajak badan untuk tahun 2015 jumlah pelapor mencapai 

164,359 Wajib Pajak, jumlah tersebut naik 33,13 persen jika dibanding dengan 
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tahun sebelumnya yang jumlahnya hanya sekitar 123,459 Wajib Pajak. Angka 

tersebut tergolong kecil, pasalnya dari 27 juta Wajib Pajak terdaftar tidak 

seluruhnya menyerahkan SPT PPh setiap tahun. Padahal penyampaian SPT sangat 

penting bagi negara terkait kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan pembayaran 

pajak (Liputan6.com). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya 

kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, 

sehingga mempengaruhi self assessment system yang kurang efektif. 

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan juga mencatat 

masih tingginya praktik penggelapan yang dilakukan oleh para wajib pajak 

sepanjang 2014.  Hal tersebut tercermin dari jumlah kasus perpajakan yang naik 

280 persen dibandingkan 2013 lalu. Jumlah kasus pajak yang ditangani sebanyak 

42 kasus, sementara pada 2013 hanya menangani 15 berkas perkara. Jumlah 

potensi kerugian negara akibat kasus-kasus tersebut mencapai Rp 266,9 miliar 

(www.cnnindonesia.com)  

Reformasi pajak saat ini lebih menekankan supaya penerimaan dari sektor 

pajak lebih meningkat. Dirubah dan disempurnakannya peraturan perpajakan 

menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan Tata 

Cara Perpajakan merupakan tujuan dari dilakukannya reformasi pajak yaitu untuk 

memperbaiki sistem  perpajakan yang terjadi, meningkatkan pelayanan , 

meningkatkan antara hak dan kewajiban, mendukung iklim usaha kearah yang 

lebih kondusif dan kompetitif , meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, dan 

dapat meningkatkan pendapatan atau penerimaan negara dari sektor pajak tersebut 

(Mardiasmo, 2011 : 22). 

http://www.cnnindonesia.com/
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Namun pada tahun 2011 sampai dengan 2014 realisasi penerimaan pajak 

Indonesia tidak mencapai target, pada tahun 2011 realisasi penerimaan pajak 

873,9 triliun dari Target penerimaan pajak  yaitu 878.7 triliun, tahun 2012 

realisasi penerimaan pajak 1.021,8 triliun dari Target yaitu 1.016,2 triliun,  tahun 

2013 Realisasi penerimaan pajak 1.071,1  triliun dari target yaitu 1.148, 4 triliun. 

Dan pada tahun 2014 realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.143,3 triliun, 

atau 91,7 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.246,1 

(www.kemenkeu.go.id). Sama halnya dengan penerimaan pajak yang ada di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan juga tidak mencapai target. 

Dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Penerimaan Pajak 

Pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 

Tahun Target Realisasi 
Persentase Tingkat 

Penerimaan Pajak 

2014 829.068.647.999 716.592.507.095 86,4 % 

2015 1.232.795.887.999 855.590.635.673 69,4 % 

2016 1.449.487.660.999 1.022.954.427.558 70,5 % 

2017 1.355.117.883.000 846.997.107.519 62,5 % 

(Sumber  : KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 2017) 

Berdasarkan tabel diatas bahwa penerimaan pajak pada tahun 2014 sampai 

tahun 2017 tidak mencapai target dari realisasi penerimaan pajak. Pada tahun 

2014 persentase penerimaan pajak mencapai 86,4 % , sedangkan pada tahun 2015 

persentase tingkat penerimaan pajak menurun sebesar 69,4 %. Pada tahun 2016 

persentase tingkat penerimaan pajak naik dari tahun sebelumnya sebesar 70,5 %, 

http://www.kemenkeu.go.id/
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sedangkan pada tahun 2017 menurun sebesar 62,5 %. Persentase penerimaan 

pajak mengalami naik turun, sedangkan untuk tahun 2017 mengalami penurunan, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib 

pajak. 

Menurut Akbar (2015) keberhasilan  self assessment system  ini tidak  

dapat  tercapai  tanpa  terwujudnya kesadaran dari masyarakat khususnya  wajib  

pajak. Sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting dalam 

meningkatkan penerimaan pajak, jika kepatuhan menurun akan mengakibatkan 

berkurangnya penyetoran dana pajak dan menimbulkan tindakan kecurangan. 

Menurut Yulianto (dalam Afridiansyah, 2014) untuk meningkatkan kepatuhan, 

maka para wajib  pajak  harus  mengetahui  dan memahami terhadap  undang-

undang  perpajakan  yang  diberlakukan  dalam  suatu  Negara. Pemahaman  wajib  

pajak merupakan dimensi yang sangat penting bagi terciptanya kesadaran dan 

kepatuhan  wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannnya. 

Selain itu wajib pajak harus membuktikan kepada aparat pajak (dalam 

pemeriksaan) bahwa  kegiatan  pembayaran  pajak  atau dasar  pembayaran  pajak  

sudah  sesuai dengan  aturan  perpajakan.  Oleh  karena itu,  untuk  

mendokumentasikan  kegiatan Wajib  Pajak  tersebut,  Wajib  Pajak  harus 

mengadakan pembukuan atau pencatatan. Salah  satu  unsur  yang  terkait  dengan 

penyelenggaraan  pembukuan  wajib  pajak adalah  laporan  keuangan  (Informasi 

Akuntansi Keuangan)  yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang 

bermanfaat dalam pengambilan keputusan, minimal  harus  berintikan  relevansi, 

keandalan,  komparabilitas,  dan konsistensi (Hery, 2012 : 4)   
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Oleh  karena  itu,  akuntansi merupakan  hal  yang  tidak  dapat 

dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan  terutama  yang  menganut 

sistem  Self  Assessment. Masih  terdapat banyak wajib  pajak  sebagai  subyek  

pajak  yang terlambat  dan  tidak  menyampaikan   SPT sehingga  menimbulkan  

dampak  negatif  berupa  tidak  diperolehnya  kualitas informasi akuntansi 

keuangan yang andal dalam  mengambil  keputusan  dan  masih terdapat  wajib  

pajak  yang  belum mematuhi  kewajiban  pajaknya  dan  tidak menyampaikan  

informasi  akuntansi keuangan  sehingga  tingkat  tercapainya penerimaan  pajak  

penghasilan  sesuai dengan  target  yang  ditetapkan  belum efektif atau cenderung 

menurun.  

Berdasarkan masalah rendahnya kepatuhan  wajib pajak di Indonesia, 

dapat dilihat juga tingkat kepatuhan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan melalui 

jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT. 

Tabel I.2 

Jumlah Wajib Pajak Badan Yang Menyampaikan SPT 

di KPP Pratama  Pekanbaru Senapelan 

Tahun 
Jumlah 

Wajib Pajak 

Badan 

Jumlah WP 

( Wajib SPT ) 

Jumlah WP 

Menyampaikan 

SPT 

Persentase 

Tingkat 

Kepatuhan 

2013 11.900 5.712 2.555 44,7 % 

2014 12.484 5.232 2.536 48,4 % 

2015 13.186 5.074 2.825 55,6 % 

2016 13.829 4.891 2.719 55,5 % 

2017 14.491 4.601 2.626 57    % 

(Sumber  : KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 2017) 
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 Dimana berdasarkan  tabel  I.2,  dari tahun 2013 sampai dengan tahun 

2017  menunjukkan bahwa  rendahnya jumlah WP yang menyampaikan SPT, 

namun persentase tingkat kepatuhan dari tahun ketahun mengalami kenaikan yaitu 

pada tahun 2013 mencapai 44,7 %, pada tahun 2014 mencapai 48,4 %, pada tahun 

2015 mencapai  55,6 %, pada tahun 2016 mencapai 55,5 %, dan pada tahun 2017 

mencapai 57 %. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan yang ada di KPP Pratama 

Pekanbaru Senapelan masih dikatakan rendah,  karena hasil persentase kepatuhan 

pajak maih dikatakan jauh dari 100 % yang tentunya akan berdampak pada 

penerimaan pajak. Rendahnya kepatuhan akan mempengaruhi pelaksanaan self 

assessment system yang tidak efektif.   

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung fenomena diatas 

tentang self assessment system diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh 

Bramasto (2012)  yang meneliti tentang Pengaruh Kepatuhan  Dan Kualitas 

Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap efektivitas Sistem Self Assesment. 

Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara 

bersama-sama maupun secara parsial berpengaruh signifikan Terhadap efektivitas 

Sistem Self Assessment. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Afridiansyah  

(2014)  yang meneliti tentang Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi 

Terhadap Pelaksanaan Self  Assessment System yang menunjukkan hasil bahwa 

perilaku wajib pajak berpengaruh terhadap self  assessment system. Hasil yang 

berbeda dilakukan oleh Tarjo ( 2006) yang menyatakan bahwa perilaku pajak 

tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan Self Assesment System. Berikutnya 

penelitian yang dilakukan oleh Tantry (2013) meneliti tentang Pengaruh 
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Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan Self Assessment 

system yang menunjukkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi 

berpengaruh terhadap penerapan self assessment system. 

Dengan uraian yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk meneliti 

dengan judul Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Perilaku wajib 

Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi  Keuangan Terhadap Efektivitas 

Self Assesment System ”. Yang mana penelitian ini replikasi dari penelitian 

Bramasto (2012). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian 

ini penulis menambah variabel bebasnya yaitu perilaku wajib pajak dan 

mengganti variabel kepatuhan dengan pengetahuan peraturan perpajakan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan msalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh signifikan 

terhadap efektivitas Self Assessment System? 

2. Apakah perilaku wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas  

Self Assessment System? 

3. Apakah kualitas informasi akuntansi berpengaruh signifikan   terhadap 

efektivitas  Self Assessment System? 

4. Apakah pengetahuan peraturan perpajakan, perilaku wajib pajak dan 

kualitas informasi akuntansi keuangan secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap efektivitas Self Assessment System? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh 

signifikan terhadap efektivitas Self Assesment System? 

2. Untuk mengetahui apakah perilaku wajib pajak berpengaruh signifikan 

terhadap efektivitas  Self Assesment System? 

3. Untuk mengetahui apakah kualitas informasi akuntansi berpengaruh 

signifikan terhadap efektivitas Self Assesment System? 

4. Untuk mengetahui Apakah pengetahuan peraturan perpajakan , perilaku 

wajib pajak dan kualitas informasi akuntansi keuangan secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap efektivitas Self Assesment System? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dihasilkan penulisan dalam penelitian ini adalah 

1. Bagi Praktisi   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bemanfaat sebagai tambahan 

informasi yang dapat memberikan pandangan dan pengetahuan tentang 

pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, perilaku wajib pajak dan 

kualitas informasi akuntansi  keuangan terhadap efektivitas self assesment 

system. 

2. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi 

untuk dijadikan sebagai pembuktian empiris  dan  menambah 
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pengetahuan tentang pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan, 

perilaku wajib pajak dan kualitas informasi akuntansi  keuangan terhadap 

efektivitas self assesment System.s 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I   : Pendahuluan 

Pada bagian pendahuluan atau BAB I ini menjelaskan tentang   

masalah apa yang akan di angkat oleh peneliti yang di dalamnya 

mencakup Latar belakang masalah, Rumusan  masalah, Tujuan 

penelitian, Manfaat penelitian, dan Sistematika penelitian. 

BAB  II : Landasan Teori        

Pada bagian landasan teori atau BAB II ini menjelaskan tentang 

pajak, akuntansi pajak,  pengetahuan peraturan perpjakan, perilaku 

wajib pajak,kualitas informasi akuntansi keuangan, self assessment 

system,  karakteristik efektivitas, pajak menurut pandangan islam, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan 

hipotesis.  

BAB III : Metode Penelitian       

  Bagian ini menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian yang 

dilakukan.  Dalam BAB ini mencakup tentang  rancangan 

penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel,  jenis data, 

teknik pngumpulan data, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, analisis data. 
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BAB IV  : Hasil Penelitian Dan Pembahasan    

Bagian ini menjelaskan  tentang hasil penelitian. Dalam BAB ini 

berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi 

responden, analisis data, uji kualitas data. 

 BAB V   : Penutup      

Pada bagian ini menjelaskan tentang kesimpulan dari semua yang 

telah dicapai pada masing-masing BAB sebelumnya. Dalam BAB 

ini mencakup kesimpulan dan saran . 

 

 

 

 


