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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang 

berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus memperhatikan 

masalah pembiayaan pembangunan untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut,. 

Usaha suatu bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah 

dengan cara menggali sumber pendapatan pemerintah. Sumber pendapatan 

pemerintah berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan non pajak (Alabede, 

2001).  

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam 

Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak 

merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya 

pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan 

penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak.  

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah 

Departemen Keuangan sebagi pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha 

meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem 

perpajakan yang lebih modern. Penerimaan Negara dari sektor pajak merupakan 

salah satu sumber peneriman pajak negara yang penting. Bahkan dengan 

diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah maka penerimaan negara 
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khususnya penerimaan dari sektor pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi 

peningkatan jumlah dana pembangunan nasional dan pembiayaan rutin. 

Pendapatan negara dari realisasi pajak pada 2008 lalu mencapai Rp 571 triliun, 

atau naik 34 persen dibanding realisasi tahun 2007 sebesar Rp 435 triliun. 

(Yadnyana dan Sudiksa, 2011).  

Menyadari akan besarnya peranan pajak untuk menggerakkan roda 

pemerintah dan pembangunan maka sejak tahun 1983 telah dilakukan usaha-usaha 

dalam bentuk reformasi sistem perpajakan nasional secara terus menerus. Terakhir 

dikeluarkan Undang-undang RI No. 42 tahun 2009, yang merupakan perubahan 

ketiga dari Undang-Undang RI No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai. Reformasi sistem perpajakan nasional memang dapat dikatakan telah 

meningkatkan penerimaan pajak. Namun kecepatan pertumbuhan penerimaan 

pajak belum mencapai hasil yang seperti diharapkan. Hal tersebut dibuktikan 

dengan rendahnya tax ratio Indonesia. 

Faktor yang menyebabkan rendahnya tax ratio adalah rendahnya 

pendapatan perkapita, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah 

(kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan masih sangat rendah), wajib 

pajak dalam melaporkan peredaran usaha dan penghasilannya sebagian besar 

belum dilakukan secara transparan, dan tingkat efisiensi administrasi perpajakan 

yang belum maksimal. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban 

perpajakan ini seringkali disebabkan oleh karena ketidaktahuan masyarakat akan 

aturan perpajakan (Yadnyana dan Sudiksa, 2011). Adapun upaya pemerintah 

untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan merubah sistem 
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pemungutan pajak dari official assessment system menjadi self assessment system 

yang mulai diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983 yang sangat 

berpengaruh bagi wajib pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib 

pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang 

seharusnya terutang.  

Self assessment system juga mengharuskan wajib pajak untuk siap 

menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang dilaporkan, yakni menghadapi 

pemeriksaan. Perubahan sistem perpajakan tersebut dimaksudkan untuk 

menjadikan wajib pajak sebagai subjek mandiri dalam pemenuhan hak untuk turut 

serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dan penyederhanaan serta 

peningkatan efisiensi administrasi di bidang perpajakan.  

Selain itu diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kewajiban 

perpajakan bagi wajib pajak. Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut 

Nurmantu yang dikutip dalam Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa kepatuhan 

perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak 

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.  

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam 

menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang 

tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai 

dengan kebenarannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban 

perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan 

kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam 

pemenuhannya diberikan secara sukarela.  

Menurut Nowak dalam Zain (2004), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki 

pengertian yaitu, suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban 
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perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha 

untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, 

mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang 

terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya..  

Pada tahun 2011, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan 

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) di wilayah Riau 

masih rendah, hanya 52%. Dari 801.695 wajib pajak yang terdaftar, baru 412.987 

wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan.  

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajiban 

perpajakannya akan berdampak negatif, antara lain penerimaan negara yang 

menurun karena hilangnya potensi pendapatan negara, selain itu hal yang 

berdampak negatif adalah sistem perpajakan yang kurang prospektif serta sistem 

perpajakan kurang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan Negara. 

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan 

Indonesia menganut sistem Self Asessment di mana dalam prosesnya secara 

mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, 

membayar dan melapor kewajibannya. Kewajiban dan hak perpajakan menurut 

Nurmantu di atas dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan 5 

kepatuhan material.  

Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali 

dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Kepatuhan formal 

adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara 

formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. 

Sedangkan kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara 



5 

  

 
 

substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi 

dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil meliputi juga kepatuhan 

formal.  

Menurut Agustiantono (2012) mengungkapkan bahwa belum ada 

kepatuhan dalam membayar pajak dikarenakan masyarakat yang belum yakin 

dengan Undang-Undang Perpajakan. Selain itu terdapat pula adanya rasa 

ketidakpercayaan terhadap petugas pajak. Oleh karena itu, masyarakat pun 

mencoba-coba untuk mengurangi atau bahkan menyembunyikan kewajiban 

membayar pajaknya.  

Sedangkan transparansi penggunaan uang hasil pajak belum terlaksana 

dikarenakan pajak itu bukan hanya memungut saja dari masyarakat, tapi juga 

perlu ada penjelasan digunakan untuk apa saja uang hasil pajak tersebut. Apakah 

benar semua alokasi dana yang bersumber dari kontribusi pajak digunakan secara 

tepat dalam rangka mencapai pembangunan nasional yang adil dan merata untuk 

masyarakat Indonesia. Selain itu persepsi masyarakat yang menganggap dirinya 

sebagai objek pajak yang digunakan sebagai sumber pendapatan Negara. 

Sedangkan sebenarnya wajib pajak merupakan subjek atau pelaku dalam sistem 

perpajakan itu sendiri, sehingga pemerintah melibatkan wajib pajak dalam sistem 

pembayaran pajaknya sendiri.  

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam 

peningkatannya. Diantaranya adalah pemahaman dari wajib pajak terhadap 

akuntansi, ketentuan perpajakan dan transparansi perpajakan. Peningkatan 

kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari pemahaman wajib pajak terhadap 

Undang-Undang dan peraturan perpajakan dan faktor individu yaitu sikap dari 
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masyarakat wajib pajak. Kedua faktor ini akan mempengaruhi kepatuhan 

masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan.  

Kepatuhan dalam wajib pajak akan mendorong terhadap peningkatan 

penerimaan negara dari sektor pajak. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan 

perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang 

telah ada (Hardiningsih, 2011). Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih 

banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Seorang 

wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan perlu memahami 

secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan berusaha 

memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara 

menghitung pajak, Selalu membayar pajak tepat waktu, cara melaporkan SPT. 

Pada fenomena yang terjadi tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap 

seseorang dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan. Dalam hal 

pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat dikatakan belum 

semua wajib pajak memahami. Masih ada wajib pajak yang menunggu ditagih 

baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode  lama.  

Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, 

maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila 

melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar 

paham, mereka akan tahu sanksi adminstrasi dan sanksi pidana sehubungan 

dengan SPT dan NPWP. Pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan 

perpajakan yang berlaku di Indonesia diharapkan akan meningkatkan kepatuhan 

pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan 
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lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, 

membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya.  

Sebelumnya penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak penting 

dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Richardson, 2006) dalam 

Hardiningsih (2011). Artinya, wajib pajak lebih bersedia untuk mematuhi aturan 

dan ketentuan yang berlaku jika mereka memahami konsep dasar perpajakan. 

Peningkatan kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh preferensi wajib 

pajak akan risiko-risiko yang terjadi pada setiap wajib pajak.  

Dengan adanya transparansi pajak dalam hal ini adanya informasi yang 

jelas, tidakakan ada anggapan lagi dari masyarakat bahwa pajak yang 

dibayarkannya akan di korupsi, hanya akan digunakan untuk kepentingan pihak-

pihak tertentu, dan padaakhirnya akan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan 

masyarakat dalam membayar pajaknya menjadi lebih tinggi, dan pembangunan 

dapat terlaksana dengan tepat sasaran.Sehingga dengan adanya transparansi dalam 

pajak ini juga, kelembagaan dan sistem perpajakan Indonesia akan menjadi lebih 

baik. Semakin wajib pajak paham tentang akuntansi dan ketentuan perpajakan, 

serta transparansi dalam pajak semakin diterapkan dan dilaksanakan oleh Dirjen 

Pajak dan Pemerintah maka tingkat kepatuhannya untuk membayar pajak akan 

tinggi. Menurut Saepudin (2014), pemahaman akuntansi pajak dan transparansi 

pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. 

Di Kota Pekanbaru terdapat tempat pelayanan pajak tersebut,salah satunya 

KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Ada sebanyak 118.440 wajib pajak yang 

terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dengan 16.306 wajib pajak badan, 

100.624 wajib pajak orang pribadi dan 1.510 wajib pajak bendahara (KPP 

Pratama Pekanbaru Tampan, 2015). Kepahaman tentang akuntansi dan ketentuan 

perpajakan dan  tranparansi dalam pajak sangat diperlukan agar tidak terjadi 
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kesalah pahaman terhadap masyarakat. Namun masih ada terdapat tidak adanya 

tranparansi pajak dalam pelayanan masyarakat.   

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan 

peneltian dengan penelitian dengan judul : Pengaruh Pemahaman Akuntansi 

dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi Dalam Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Pekanbaru Tampan. 

 

B. Permasalahan 

Permasalahan yang akan dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan, 

transparansi dalam pajak dan kepatuhan wajib pajak badan di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman akuntansi, ketentuan 

perpajakan dan transparansi dalam pajak secara simultan terhadap kepatuhan 

wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan 

 

C. Tujuan dan Manfaat 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan, 

transparansi dalam pajak dan kepatuhan wajib pajak badan pada wajib pajak 

badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan 

2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi, ketentuan perpajakan dan 

transparansi dalam pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak 

badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. 
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D. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan ini secara garis besar terdiri tiga bab yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Dalam bab pendahuluan terdiri dari beberapa sub yaitu latar 

belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Bab ini berisi landasan-landasan teoritis menegenai permasalahan 

yang dibahas yang terangkup dalam telaah pustaka, model 

penelitian dan mengemukakan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini membahas tentang  lokasi penelitian, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, dan populasi dan sampel dan 

metode analisis. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi menganalisis hasil penelitian berdasarkan fakta dan 

data, mengungkapkan hasil dan temuan sesuai tujuan penelitian, 

membahas hasil penelitian secara mendalam didasari oleh 

argumentasi  yang dapat dipertanggung jawabkan. 

BAB V : PENUTUP 

  Berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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