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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

 Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya telah diatur pelaksanaan 

pembangunan yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil 

dan makmur, sejahtera, tertib, aman, serta jaminan kedudukan hukum yang sama 

bagi setiap warga negara. Republik Indonesia adalah negara yang memiliki 

wilayah yang sangat luas, oleh karenanya sangat memerlukan dana yang sangat 

besar untuk mencapai tujuan tersebut. Maka dari itu, Pemerintah mengeluarkan 

berbagai kebijakan ekonomi untuk melaksanakan pembangunan yang diantaranya 

adalah kebijakan fiskal yaitu menambah pendapatan negara yang bersumber dari 

sektor pajak.  

 Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum (Rochmat Soemitro, dalam Mardiasmo 2009).  

 Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan, 

Pajak adalah sebuah konstribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap 

orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan 

dengan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta 

digunakan untuk kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. 
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 Pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat 

untuk dipaksakan serta akan terhutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai 

dengan peraturan undang-undang dengan tidak dapat memperoleh imbalan yang 

langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan negara 

(Prof. Dr. PJA Andriani dalam, Waluyo 2013 ; 2) 

 Setiap negara pasti memiliki sumber pendapatan yang menjadi pendapatan 

utama yang digunakan untuk kepentingan negaranya masing-masing. Salah satu 

elemen pendapatan negara yang sering dijadikan sebagai pendapatan utama adalah 

pajak. Pajak merupakan elemen penting dari pembangunan negara yang 

kontribusinya tidak bisa dikesampingkan terutama bagi negara-negara 

berkembang seperti Indonesia. Pendapatan pajak merupakan salah satu 

pendapatan negara yang mempengaruhi secara signifikan pembangunan di 

Indonesia, hal ini dibuktikan dengan persentase pendapatan pajak menyumbang 

hampir sebesar 78,64% dari pendapatan negara. 

(http://www.pajak.go.id/penerimaan-pajak) 

 Dalam melaksanakan perpajakan terdapat perbedaan kepentingan antara 

pemerintah dan wajib pajak, dimana pemerintah berusaha untuk mendapatkan 

penerimaan dana dari pajak yang sebesar-besarnya, sedangkan wajib pajak 

berusaha untuk membayar pajak yang sekecil mungkin. Hal ini terjadi karena dari 

sudut pandang pembayar pajak, pajak merupakan biaya yang akan mengurangi 

laba atau kenikmatan yang diperolehnya. Pandangan inilah yang kemudian 

mendorong munculnya ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya.  
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 Berbagai macam kemudahan dalam pembayaran pajak juga sudah 

diupayakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudahan itu meliputi pembayaran 

pajak yang bisa dilakukan di kantor pos maupun bank-bank instansi yang terkait, 

banyak aplikasi-aplikasi online yang memudahkan wajib pajak untuk melakukan 

akses pembayaran kapanpun, dan meningkatkan kualitas pelayanan dari petugas 

pajak. Hal itu bertujuan untuk menumbuhkan niat wajib pajak orang pribadi untuk 

membayarkan pajak, yang akhirnya menjadi kepatuhan bagi wajib pajak tersebut 

namun terbukti upaya tersebut belum berpengaruh secara signifikan apabila dilihat 

dari jumlah wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tahunannya. 

 Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di 

hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan perpajakan 

menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan 

upaya penghindaran pajak, seperti tax evasion dan tax avoidance, yang 

mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara.  

 Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Senapelan Pekanbaru, diketahui bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi mengalami ketidakstabilan dari tahun ke tahun meskipun jumlah 

wajib pajak yang terdaftar semakin meningkat namun realisasi pelaporan SPT 

tahunan nya mengalami ketidakstabilan. Pada tahun 2014, jumlah wajib pajak 

orang pribadi yang wajib SPT sebanyak 53.512 orang, tetapi hanya 30.250 orang 

yang menyampaikan SPT nya atau sekitar 56,53%. Ditahun 2015, jumlah wajib 

pajak orang pribadi yang wajib SPT sebanyak 61.874 orang tetapi yang 

menyampaikan SPT nya hanya 37.314 orang atau hanya 60,31%. Dan ditahun 
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2016, jumlah wajib pajak orang pribadi yang wajib SPT sebanyak 64.511 orang, 

tetapi yang menyampaikan SPT nya hanya 30.625 orang atau sekitar 67,47%.  

Berikut data tabel dari tahun ketahun tentang Wajib Pajak Orang Pribadi di 

Pekanbaru. 

Tabel I.1 

Daftar Wajib Pajak Orang Pribadi Pekanbaru 

(Sumber: KPP Pratama Senapelan Pekanbaru) 

 Kasus ketidakpatuhan dilakukan dengan mengurangi jumlah pembayaran 

pajak yang seharusnya dibayar. Hal ini dimungkinkan dengan sistem self 

assessment. Sistem self assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya 

pajak yang terutang. Dengan sistem self assessment Wajib Pajak diberi 

kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak 

yang seharusnya terutang (Mardiasmo ; 2009). Semua Wajib Pajak berdasarkan 

self assessment system wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal 

Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan 

Keterangan 2014 2015 2016 

WP OP Terdaftar 

Wajib SPT 
53.512 61.874 64.511 

WP OP  yang 

Menyampaikan 

SPT 

30.250 37.314 30.625 

% 56,53% 60,31% 67,47% 
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Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak sekaligus mendapatkan Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP ini berfungsi sebagai sarana dalam 

administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas 

Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi 

kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sering tidak dilakukan 

oleh Wajib Pajak karena Wajib Pajak enggan untuk memenuhi kewajiban pajak 

walaupun penghasilan Wajib Pajak telah melebihi batas minimum yang tidak 

dikenai pajak berdasarkan ketentuan perpajakan. Timbulnya keengganan orang 

untuk ber-NPWP seringkali dikaitkan dengan ketidakpuasan terhadap tingkat 

kontraprestasi tidak langsung oleh pemerintah. Artinya, sebagian besar 

masyarakat masih menilai bahwa kebijakan (setor dan lapor) setelah ber-NPWP 

masih tidak sebanding dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. 

 Kepemilikan NPWP harus dapat memberikan manfaat yang selaras dengan 

kepentingan wajib pajak. Manfaat-manfaat tersebut diharapkan akan memotivasi 

wajib pajak tidak hanya untuk patuh memiliki NPWP tetapi juga untuk patuh 

memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan pajak penghasilan yaitu membayar 

dan melaporkan pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2012) 

menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak berpengaruh 

terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Oleh karena itu, 

kemanfaatan NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. 

 Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban untuk membayar 

pajak berhubungan erat dengan Pemahaman sang Wajib Pajak dan kualitas 
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pelayanan terbaik yang diberikan aparat pajak kepada wajib pajak. Supadmi 

(2009) berpendapat bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Aparat pajak 

harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar 

dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Banyak dari Wajib 

Pajak yang berpendapat bahwa aparat pajak hanya bisa berkuasa padahal kualitas 

dan profesionalisme aparat pajak telah menjadi pertanyaan besar. Hal ini membuat 

tingkat kepatuhan membayar pajak menjadi terpengaruh. Penyebab utama Wajib 

Pajak melakukan upaya penghindaran pajak adalah kejadian masa lalu yang 

membentuk persepsi negatif pada masyarakat terhadap instansi perpajakan berikut 

oknum-oknumnya. Persepsi tersebut juga dibentuk oleh sederetan kasus pajak 

yang membelit negeri ini dan banyak kasus korupsi lainnya yang sedang mewabah 

di Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat 

meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga 

meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Untuk meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya dilakukan oleh Dirjen Pajak, tetapi juga 

dibutuhkan kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Dalam Jatmiko (2006), menyatakan bahwa kesadaran perpajakan 

masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi 

pajak yang tidak dapat terjaring. Larche (1980) dalam Jatmiko (2006) juga 

mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam 

masalah pengumpulan pajak dalam masyarakat.  
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 Peneliti lain yang pernah meneliti tentang penerimaan pajak penghasilan 

adalah Enahoro dan Jayeola (2012) dalam penelitiannya membuktikan bahwa 

administrasi perpajakan, kebijakan pajak dan peraturan perpajakan berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan pajak. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa 

makin tinggi tingkat kesadaran perpajakan wajib pajak dan tegas nya sanksi 

perpajakan maka akan makin tinggi kepatuhan Wajib Pajak dalam 

memaksimalkan penerimaan pajak 

 Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis Pengaruh 

Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan & 

Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

terdaftar pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak 

Pribadi untuk membayar pajak? 

2. Apakah Pemahaman Wajib Pajak Pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak Pribadi untuk membayar pajak? 

3. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

Pribadi untuk membayar pajak? 

4. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

Pribadi untuk membayar pajak? 

5. Apakah kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas 

Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh simultan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak Pribadi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap Kepatuhan 

wajib pajak Pribadi dalam membayar pajak 

2. Untuk mengetahui Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib pajak Pribadi dalam membayar pajak 

3. Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Pribadi dalam membayar pajak 

4. Untuk mengetahui Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Pribadi dalam membayar pajak 

5. Untuk mengetahui kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, 

Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh simultan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak Pribadi 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai 

pihak. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan dari penelitian ini adalah:  

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep praktek sektor 

pajak. 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan 

pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah 
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Perpajakan di Kota Pekanbaru. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan 

menjadi acuan bagi masyarakat terhadap sektor Pajak. 

1.5  Sistematika Penulisan 

 Dalam penelitian ini, penulis membagi pembahasan penelitian menjadi 6 

bab yang menerangkan latar belakang hingga kesimpulan dan saran. Adapun 

pokok bahasan yang akan disajikan pada setiap bab adalah sebagai berikut:  

BAB I  : PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang masalah, 

 perumusan  masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

 sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang 

 digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, penelitian 

 terdahalu, kerangka pemikiran, dan hipotesis dari penelitian 

 yang dilakukan.  

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

 Di bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yaitu 

 penjelasan dari tiap – tiap variabel penelitian, populasi dan 

 sampel dari penelitian, jenis dan sumber data, metode 

 pengumpulan data dan yang terakhir yaitu metode analisis yang 

 digunakan dalam penelitian ini.  

BAB IV : ANALISIS DATA 
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Hasil penelitian dalam pembahasan memaparkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan, menguraikan, menganalisis serta 

mengevaluasi hasil penelitian tersebut 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan 

 saran-saran yang dikemukakan. 

 


