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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan 

negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang  

berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai 

pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo, 2013:2). Dewasa 

ini, pajak menjadi sumber penerimaan dalam negeri yang terbesar dalam APBN. 

Pajak merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN). Tanpa pajak akan sangat mustahil negara ini dapat melakukan 

pembangunan. Dalam struktur APBN, kontribusi penerimaan dalam negeri dari 

sektor pajak cukup signifikan secara nominal maupun persentase. Peran pajak 

dalam APBN Indonesia terus meningkat terhadap seluruh pendapatan negara 

(Ihsan, 2013:4).  

Dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara (APBN) tersebut dialokasikan untuk mendanai berbagai aspek 

kehidupan bangsa, mulai dari sektor perdagangan, pertanian, industri, perbankan, 

pertambangan, kesehatan, pendidikan, hingga subsidi Bahan Bakar dan Minyak 

(BBM). Oleh karena itu, betapa pentingnya sektor pajak dalam rangka memenuhi 

kebutuhan pembangunan suatu bangsa dan dalam menjamin bergulirnya 

pemerintahan. Mengingat kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan 

Negara begitu besar, maka penerimaan pajak dapat mempengaruhi jalannya roda 
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pemerintahan sehingga sektor perpajakan harus benar-benar dikelola dengan 

manajemen yang baik, yaitu dengan pengelolaan yang berbasis ketransparanan, 

kejujuran, akuntabilitas, dan juga dilengkapi dengan etos kerja yang tinggi dari 

pihak fiskus (Irawan, 2013:1). 

Pajak merupakan sumber pendapatan yang penting bagi Negara sehingga 

pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan di sektor pajak, yaitu antara lain 

dengan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi pajak 

dilakukan dengan menggali atau memperluas objek pajak baru melalui perubahan 

perundang-undangan. Sedangkan usaha intensifikasi pajak ditempuh melalui 

perbaikan kualitas pengumpulan di lapangan tanpa harus merubah undang-undang 

yang berlaku. Usaha intensifikasi ini lebih murah dan efisien daripada usaha 

ekstensifikasi. Usaha intensifikasi ini dapat dilakukan dengan melihat masih 

banyaknya wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. 

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 pemungutuan pajak self assessment system 

sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983 sebagai pengganti dari official 

assessment system. Self assessment 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 serta aktif dari masyarakat dalam 
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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, 2008) dalam Andriani 

(2016). 

Target pajak dapat diwujudkan bila tercapainya kesadaran dan kepatuhan 

wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan 

ketentuan yang telah berlaku. Inilah yang menjadi permasalahan dalam mencapai 

keberhasilan penerimaan pajak yaitu masih banyaknya ketidakpatuhan para wajib 

pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Ketidakpatuhan 

wajib pajak ini diakibatkan oleh rendahnya kesadaran dan motivasi para wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena seberapa kuat motivasi 

yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang 

ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja maupun dalam kehidupan 

lainnya (Supriyati 2012:2). 

Motivasi merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki 

individu, karena dengan motivasi inilah orang akan tergerak untuk melakukan 

suatu aktivitas. Tanpa adanya motivasi, orang akan lemah, pesimis, dan tidak 

terdorong untuk beraktivitas. Ketika motivasi dikaitkan dengan lingkup 

perpajakan dalam hal motivasi wajib pajak dalam membayar pajak, maka 

motivasi dapat dikatakan sebagai suatu kekuatan potensial yang ada di dalam diri 

seorang manusia yang dikembangkan sendiri, seperti kesadaran individu menjadi 

warga negara yang patuh dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak 

dan sejumlah kekuatan luar, seperti perkembangan sistem dan penerapan 
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perpajakan yang meningkat atau semakin memburuk yang dapat mempengaruhi 

hasil tindakan yang dilakukan (kepatuhan) para wajib pajak secara positif atau 

negatif¸ hal mana tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang yang 

bersangkutan. 

Kurangnya motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya sekarang masih menjadi fenomena umum yang menuntut perhatian 

institusi perpajakan. Oleh karena itu, pihak fiskus dituntut untuk menyusun 

strategi agar wajib pajak sadar dan termotivasi untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. Rendahnya motivasi wajib pajak menyebabkan banyaknya potensi 

pajak yang hilang, baik itu yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun 

oleh badan yang telah memiliki NPWP atau yang belum memiliki NPWP tetapi 

sebenarnya telah memiliki kewajiban untuk membayar pajak. 

Motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat 

dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain yaitu kondisi keuangan wajib pajak, 

kecerdasan spiritual, sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat, ketegasan sanksi pajak, kinerja pelayanan 

perpajakan jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan. Kemudian di 

penelitian lain menyatakan bahwa pemberitaan kasus mafia pajak (penyelewengan 

pajak) di media massa juga mempengaruhi kesadaran dan perubahan perilaku 

wajib pajak dalam membayar pajak (Kusumaningtyas, 2011:4).  

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana yang disebutkan di atas, 

maka disini penulis ingin membatasi penelitian ini dikarenakan keterbatasan 
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penulis dalam hal biaya, waktu, tenaga, dan juga untuk menjaga agar penelitian 

ini fokus. Dalam penelitian ini, penulis hanya meneliti tiga faktor saja yakni 

sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan, dan penyelewengan 

pajak. 

Terkait dengan faktor yang pertama yaitu sistem administrasi perpajakan 

modern. sistem administrasi perpajakan modern merupakan penerapan sistem 

administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan 

kinerjanya, baik secara individu, kelompok , maupun kelembagaan agar lebih 

efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan 

kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi 

prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

sejak tahun 2001 (Sofyan, 2005:53) dalam Dani (2013). 

Terkait dengan faktor yang kedua yaitu kualitas pelayanan. kualitas 

pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan 

konsumen (Tjiptono, 2007) dalam skripsi-manajemen.blogspot.co.id. 

Terkait dengan faktor yang ketiga yaitu penyelewengan pajak. 

Penyelewengan pajak adalah sikap, cara, proses menyimpang atau 

penyalahgunaan dana yang digunakan oleh mafia pajak terhadap dana pajak yang 

dibayar oleh wajib pajak (Irawan, 2013:3). 

Penelitian ini mengacu dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Daulat Freddy (2013) tentang Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

dan Kualitas Pelayanan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi 
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Kewajiban Pajak (Studi di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati) dari hasil penelitian 

diperoleh kesimpulan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan 

Kualitas Pelayanan secara signifikan berpengaruh positif terhadap Motivasi Wajib 

Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Penelitian yang sama akan 

digunakan dengan menambahkan satu variabel yaitu Penyelewengan Pajak. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Candra Irawan (2013) 

mengenai Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, 

Penyelewengan Pajak, dan Persepsi Wajib Pajak Atas Kinerja Pelayanan 

Perpajakan terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban 

Perpajakan di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru, menunjukkan  bahwa 

Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Penyelewengan Pajak, 

dan Persepsi Wajib Pajak Atas Kinerja Pelayanan Perpajakan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. Berbeda dengan hasil 

penelitian Hanna Rizkiawati (2014) yang meneliti tentang Pengaruh Pengetahuan 

Perpajakan, Penyelewengan Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap 

Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak, hasil ini menunjukkan bahwa 

penyelewengan pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam 

membayar pajak. Nurul Ghania (2010) menguji tentang Analisis Pengaruh 

Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Perpajakan, dan Modernisasi Sistem 

Administrasi Perpajakan terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi 

Kewajiban Perpajakannya di KPP Kantor Wilayah Jakarta Selatan, hasil ini 

menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual, kinerja pelayanan perpajakan, dan 
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modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif 

terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Berbeda dengan hasil penelitian Rini dan Sartika (2009) menguji Pengaruh 

Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Pajak dan Ketegasan Sanksi Perpajakan 

terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan perpajakan tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan. 

Dengan adanya perbedaan hasil penelitian dengan peneliti-peneliti lain 

yang hasil dari peneliti-peneliti tersebut bervariasi, berpengaruh atau tidak 

pengaruh, maka peneliti yang sekarang melakukan penelitian kembali untuk 

mengetahui Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas 

Pelayanan, dan Penyelewengan Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam 

Memenuhi Kewajiban Perpajakan di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. Adapun 

perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek dan 

menambahkan satu variabel independen. Penelitian ini dilakukan dengan objek 

yang berbeda yakni di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru sedangkan penelitian 

sebelumnya di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Penelitian ini juga 

menambahkan satu variabel independen yakni Penyelewengan Pajak.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian 

dalam bentuk skripsi yang berjudul “PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI 

PERPAJAKAN MODERN, KUALITAS PELAYANAN, DAN 

PENYELEWENGAN PAJAK TERHADAP MOTIVASI WAJIB PAJAK 
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DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN (STUDI EMPIRIS 

PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA 

SENAPELAN PEKANBARU)”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis membuat rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

a) Apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap 

motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan 

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru? 

b) Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap motivasi Wajib Pajak 

Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru? 

c) Apakah penyelewengan pajak berpengaruh terhadap motivasi Wajib Pajak 

Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi perpajakan modern 

terhadap motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru. 
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b) Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap motivasi Wajib 

Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru. 

c) Untuk mengetahui pengaruh penyelewengan pajak terhadap motivasi Wajib 

Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Bagi penulis 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan di 

bidang perpajakan khususnya dalam hal ini mengenai pengaruh sistem 

administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan, dan penyelewengan pajak 

terhadap motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan. 

b) Bagi Perusahaan dan Umum  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau 

pertimbangan untuk mengevaluasi kebijakan dengan melihat pandangan nyata 

wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya guna meningkatkan 

penerimaan Negara dari sektor pajak.  

c) Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan mengembangkan 

khasanah pengetahuan ilmiah dan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang 

sama dimasa yang akan datang. 
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1.5 Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan pembahasan maka penulis membagi kedalam lima 

bab, dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

  Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan landasan teori, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikirian penelitian dan pengembangan hipotesis 

serta model penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang dilakukan yang 

meliputi lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data, variabel dan definisi operasional, metode pengumpulan data 

serta metode analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji 

validitas dan reliabilitas, analisis data penelitian, analisis asumsi klasik, analisis 

hasil penelitian, pengolahan data serta pengujian hipotesis. 

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran 

untuk penelitian selanjutnya. 

 


