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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Untuk menjalankan pemerintahannya suatu Negara memerlukan dana yang 

tidak sedikit, begitu juga dengan Negara Indonesia. Indonesia memerlukan 

sumber-sumber penerimaan yang dapat dijadikan sebagai pemasukan untuk tetap 

dapat menjalankan pemerintahan. Sumber-sumber penerimaan ini digolongkan 

menjadi dua golongan, yaitu penerimaan pajak dan bukan pajak, dan tidak dapat 

dipungkiri bahwa dari kedua sumber pemasukan Negara tersebut Pajak 

merupakan penerimaan Negara terbesar yang menjadi aspek utama dalam 

menjalankan pembangunan Negara. Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

  Dalam suatu Negara, pajak digunakan untuk mensejahterakan rakyat dengan 

cara memperbaiki serta membangun sarana publik. Pajak sangat dibutuhkan di 

dalam pembiayaan rutin maupun pembangunan, yaitu dalam penyusunan APBN 

(Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Pentingnya pajak bagi negara Indonesia 

dapat dilihat juga dari penerimaan negara pada tahun 2017, dimana pada tahun 

tersebut 85,4% pendapatan Indonesia berasal dari penerimaan pajak. 
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 Meskipun peran pajak begitu penting untuk suatu negara, namun terbukti 

kesungguhan masyarakat terhadap pembayaran pajak masih rendah. Dalam Rapat 

Kerja Nasional Kementrian keuangan, Mentri Keuangan Sri Mulyani mengatakan 

rasio pajak indonesia berada di level 11%. Rasio ini merupakan rasio terendah 

yang ada di dunia (Wartawa Ekonomi.Co.Id). 

 Tax Rasio merupakan suatu ukuran kinerja penerimaan pajak dalam suatu 

negara. Secara sederhana definisi dari tax ratio adalah perbandingan antara 

penerimaan pajak yang dikumpulkan pada suatu masa dengan Produk Domestik 

Bruto (PDB) di masa yang sama. Meningkatkan Tax Rasio memang sangat 

penting untuk mendukung keberlanjutan fiskal karena kebutuhan pembiayaan 

pembangunan akan makin meningkat, terlebih lagi pajak di Indonesia merupakan 

Instrumen fiskal yang memiliki peran penting dalam pemerataan pendapatan antar 

wiayah serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan masyarakat.   

Gambar I.1 

Tax Ratio Indonesia Tahun 2010-2017 (%) 

 
Sumber: Kementrian Keuangan 2018 

 Bila dilihat dari gambar I.1 tersebut terlihat bahwa adanya ketidak stabilan 

Tax Rasio Indonesia, bahkan dalam beberapa tahun terakhir yakni dari tahun 2012 
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hingga tahun 2017 Tax Rasio Indonesia cendrung mengalami penurunan. Dalam 

sepuluh tahun terakhir, Tax Rasio di Indonesia hanya berada dalam kisaran 11%-

13%. Sementara, rata-rata di negara maju memiliki Tax Rasio sekitar 24% dan di 

negara berpendapatan menengah lainnya berkisar 16%-18%. 

 Masalah kemauan membayar pajak termasuk pekerjaan utama yang mesti 

diselesaikan oleh pihak fiskus. Kemauan membayar pajak dalam suatau Negara 

merupakan kunci keberhasilan pemerintah untuk menghimpun penerimaan pajak. 

Belum optimalnya kemauan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kewajiban 

pajak juga dapat dapat dilihat dari tabel I.1. 

Tabel I.1 

Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Indonesai 

Tahun Rencana Realisasi Persentase 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

763,6 triliun 

885,0 triliun 

995,2 triliun 

1.072,3 triliun 

1.294,3 triliun 

1.355,2 triliun 

742,6 triliun 

835,3 triliun 

916,2 triliun 

981,9 triliun 

1.060,8 triliun 

1.104,9 triliun 

97,2% 

94,4% 

92,4% 

91,1% 

81,97% 

81,40% 

Sumber:Kementrian Keuangan 2017  

 Tebel tersebut merupakan  rencana dan realisasi penerimaan pajak yang ada 

di Indonesia, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dapat dikatan terus menigkat 

di setiap tahunnya. Namun begitu jelas terlihat dari tahun 2011 hingga 2016 

Realisasi penerimaan pajak lebih kecil dari pada rencana penerimaan yang telah 

diprediksikan oleh pihak fiskus, yang artinya kemauan wajib pajak dalam 

membayar pajaknya belum mencapai titik optimal bahkan sejak tahun 2011. 

Penerimaan pajak yang tidak mencapai targetnya dalam beberapa tahun terakhir 

tersebut menunjukkan bahwa belum optimalnya kesungguhan membayar pajak 
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bagi wajib pajak. Hal ini juga terjadi di KPP Pratama Tampan dan KPP Pratama 

Senapelan Pekanbaru. Dimana dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak 

di kedua KPP tersebut tidak mencapai targetnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel I.2 

berikut ini: 

Tabel I.2 

Target dan Realisasi Peneriamaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan dan Senapelan 

Tahun KPP Tampan KPP Senapelan 

Target  Realisasi % Target  Realisasi % 

2013 987.134.663.045 840.061.703.325 85,1 831.761.520.368 701.885.591.463 84,3 

2014 997.955.342.999 985.507.200.402 98,7 829.068.647.999 824.474.637.389 99,4 

2015 1.448.951.246.999 1.424.210.321.755 98,2 1.232.795.887.999 994.603.206.686 80.6 

2016 1.971.631.207.000 1.459.269.972.504 74,0 1.449.487.660.999 1.101.246.927.677 75.9 

2017 1.808.160.868.000 1.657.568.109.635 91,6 - - - 

Sumber Data: KPP Pratama Tampan dan senapelan Pekanbaru 2018 

 Penelitian ini menggunakan faktor eksternal dan internal yang ada pada 

wajib pajak. Faktor eksternal wajib pajak meliputi dampak atas tindakan 

pemerintah dan perlakuanan otoritas pajak kepada wajib pajak (Nurjannah:2016) 

seperti penerapan sistem e-billing sedangkan faktor internal adalah faktor yang 

berasal dari individu itu sendiri. Beberapa faktor internal yang berasal dari dalam 

diri individu itu sendiri adalah tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan 

hukum, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, 

serta faktor religiositas atau nilai keagamaan yang ada pada diri wajib pajak itu 

sendiri.  
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 Kepercayaan wajib pajak terhadap sistem pemerintahan dan hukum 

memiliki andil yang dapat mempengaruhi kesungguhan membayar pajak bagi 

wajib pajak yang ada, karna dengan adanya kepercayaan, masyarakat akan 

memiliki keyakinan bahwa pajak yang telah mereka bayarkan selama ini kepada 

Negara akan di gunakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh 

pemerintah, seperti perbaikan insfrastruktur, subsidi, memperkuat bidang 

pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan, energi, dan program-program lainnya 

yang telah direncanakan pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat. 

 Selain itu menurut Ikmal (2016) hal lain yang menyebabkan seseorang mau 

membayar pajak adalah dikarenakan tingkat pemahaman seseorang tentang 

peraturan perpajakan. Pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang baik dan 

benar harus diberikan kepada masyarakat, hal ini dikarenakan dengan adanya 

pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan tersebut maka wajib pajak 

dapat dengan mudah memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari menghitung, 

membayar, hingga melaporkan pajak terhutangnnya sendiri, selain itu dengan 

adanya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan wajib pajak juga 

mengetahuai  sanksi yang akan terjadi jika wajib pajak tersebut tidak melakukan 

kewajiban perpajakannya. 

 Selain pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, modernisasi 

perpajakan yang dilakukan oleh direktorat Jendral pajak juga dapat mempermudah 

wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak, salah satu program modernisasi 

perpajakan tersebut adalah dengan cara meluncurkan program yang disebut e-

billing. E-billing adalah sistem online perpajakan yang digunakan oleh wajib 
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pajak dalam membayar pajaknya secara online menggunkan kode billing. Dengan 

adalanya kemudahan yang ditawarkan dalam e-billing ini diharapkan dapat 

mempermudah dan meningkatkan kemauan membayar pajak bagi wajib pajak 

yang ada. 

 Dalam penelitian ini peneliti memasukkan variabel religiositas sebagai salah 

satu variabel independen, dengan alasan karena  Negara Indonesia adalah negara 

yang menjunjung tinggi nilai keagamaan, hal ini terbukti dari diletakkannya sila 

keTuhanan yang Maha Esa di urutan yang paling pertama. Nilai keagamaan yang 

dimiliki oleh masyarakat Indonesia diharapkan dapat mendorong sikap positif 

dalam setiap aspek kehidupan termasuk mamatuhi ketentuan pemerintah untuk 

membayar pajaknya. 

 Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang 

melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, yaitu pekerjaan yang dilakukan 

oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk 

memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh satu hubungan kerja (UU KUP, 

2007). Hal ini dikarenakan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan 

pekerjaan bebas lebih rentan untuk melakukan penyelewengan terhadap 

kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak melakukan 

kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, selain itu berbeda dengan karyawan yang 

pajaknya di potong dan dipungut oleh pemberi kerja, wajib pajak yang melakukan 

kegiatan usaha dan pekerjaan bebas melakukan pembukuan dan pencatatannya 

sendiri. Hal ini memungkinan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas untuk 

menghindari kewajibannya dalam membayar pajak.  
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 Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Fitriana, 

Zulbahridar, dan Ilham (2012) yang meneliti mengenai Kemauan Membayar 

Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas dan 

terdaftar di KPP Pratama senapelan. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Fitriana, Zulbahridar, dan Ilham (2012) adalah 

pada variabel Indipenden yang digunakan, penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Fitriana, Zulbahridar, dan Ilham (2012) menggunakan variabel indipenden 

berupa Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, 

dan Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum, sedangkan pada 

penelitian ini peneliti menggunakan variabel indipenden berupa, Tingkat 

Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum, Pemahaman Peraturan 

Perpajakan, Penerapan Sistem e-billing, dan Religiusitas. 

 Perbedaan lainnya antara penelitian ini dan penelitian Fitriana, Zulbahridar, 

dan Ilham (2012) adalah pada tahun penelitian, dimana penelitian ini dilakukan 

pada tahun 2018 sedangkan penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2012. 

Selain itu peneliti juga menambah satu KPP yang juga merupakan KPP yang ada 

di Kota Pekanbaru, yaitu KPP Tampan Pekanbaru. 

 Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dilakukan penelitia 

dengan judul “PENGARUH TINGKAT KEPERCAYAAN, PEMAHAMAN 

PERATURAN PERPAJAKAN, PENERAPAN SISTEM E-BILLING, DAN 

RELIGIOSITAS TERHADAP KESUNGGUHAN MEMBAYAR PAJAK (Studi 

pada Wajib Pajak Orang Pibadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan 

Bebas yang Terdaftar di Kpp Pratama Pekanbaru Tampan dan Senapelan). 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh tingkat kepercayaan pada sistem pemerintaan dan 

hukum terhadap kesungguhan membayar pajak? 

2. Bagaimanakah pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap 

kesungguhan membayar pajak? 

3. Bagaimanakah pengaruh penerapan sistem e-billing terhadap kesungguhan 

membayar pajak? 

4. Bagaimanakah pengaruh religiositas terhadap kesungguhan membayar 

pajak? 

5. Bagaimanakah pengaruh tingkat kepercayaan, pemahaman peraturan 

perpajakan, penerapan sistem e-billing, dan religiositas secara simultan 

terhadap kesungguhan membayar pajak? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat kepercayaan pada 

sistem pemerintahan dan hukum terhadap kesungguhan membayar pajak 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan 

terhadap kesungguhan membayar pajak 

3. Untuk mengetahuai dan menganalisis pengaruh penerapan sistem e-billing 

terhadap kesungguhan membayar pajak 



9 
 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh religiositas terhadap 

kesungguhan membayar pajak 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengeruh Tingkat Kepercayaan, 

Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penerapan Sistem e-billing, Dan 

Religiositas Terhadap Kesungguhan Membayar Pajak. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Suatu hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang positif apabila 

mampu memberikan manfaat baik bagi pihak-pihak lainnya seperti KPP, peneliti 

lain, maupun institusi pendidikan. Berdasarkan uraian latar belakang  dan 

perumusan masalah diatas, maka kegunaan dan manfaat yang dapat diambil dari 

penelitian ini adalah :  

1. Manfaat bagi akademisi  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai perkembangan 

ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Perpajakan.  

b. Memberi informasi bagi pemerintah Pekanbaru dalam hal perpajakan. 

c. Dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian lanjutan di UIN 

SUSKA RIAU dan pihak lain yang terkait.  

2. Manfaat Bagi Praktis 

a. Dapat digunakan sebagai masukan untuk mencari faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesungguhan membayar pajak di Kecamatan Tampan dan 

Senapelan. 

b.  Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran untuk KPP Pratama 

Tampan dan Senapelan dalam hal pengelolaan pajak. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk melihat gambaran singkat dari proposal ini, penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah,      

tujuan, dan manfaat penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mengenai telah pustaka meliputi teori-teori yang di 

gunakan dalam penelitian, yang terdiri dari Pengertian Pajak, 

Kesungguhan Membayar Pajak, Tingkat Kepercayaan, Pemahaman 

Peraturan Pajak, Religiositas, Sistem e-billing, penelitian 

Terdahulu, dan Hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini adalah mengenai Desain Penelitian, Populasi dan Sampel 

penelitian, Jenis data, Variabel dan Devinisi Oprasional, Metode 

Analisis Data, Pengujuan Asumsi Klasik, serta Pengujian hipotesis. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini adalah mengenai gambaran umum berupa Letak Geografis 

dan mengenai Data Penelitian, Analisis Statistik Deskriptif, Hasil 

Uji Kualitas Data, Hasil Uji Asumsi Klasik, serta Hasil Pengujian 

Hipotesis. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran. 


