
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam 

Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) di mana penerimaan pajak 

merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran 

pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan yang 

salah satunya berasal dari penerimaan pajak. 

Kontribusi pajak terhadap pembangunan telah menyamakan atau bahkan lebih 

besar dari sektor minyak dan gas sebagai sumber dana pembangunan. Saat ini 

Indonesia mulai memprioritaskan sektor pajak sebagai sumber pendanaan 

pembangunan diberbagai bidang, misalnya pembangunan dalam bidang ekonomi, 

sosial dan budaya sebagaimana tercantum dalam undang-undang. 

Sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan di dalam negeri khususnya di 

bidang penerimaan pajak dan kepatuhan perpajakan, maka mulai tahun 1983 

pemerintah telah mengadakan Tax Reform/pembaharuan di bidang perpajakan, yaitu 

dengan dikeluarkannya Undang-undang (UU) Pajak baru dengan diberlakukannya 

Self Assessment System. Menurut Mardiasmo dengan adanya beberapa kali perubahan 

pada sistem perpajakan nasional tersebut ternyata tidak merubah ciri dan corak sistem 

pemungutan pajak yang berlaku. yaitu sistem “self assessment”, yang berarti bahwa 
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Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri 

jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

sehingga penentuan besarnya pajak terhutang berada pada Wajib Pajak sendiri. 

Selain itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak 

yang terhutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam perundang-

undangan yang berlaku (Mardiasmo, 2009). 

Hingga periode 2015 sampai 2016, wajib pajak (WP) yang terdaftar dalam 

sistem administrasi Direktur Jemderal pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, 

yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi Non 

karyawan, dan 22.332.086 WP OP karyawan. Hal ini cakup memperihatinkan 

karena menurut data Badan Pusat Statistic (BPS), jumlah penduduk Indonesia 

yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Yang artinya baru sekitar 29,4% dari 

total jumlah orang pribadi pekerja dan penghasilan di Indonesia yang 

mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai Wajib Pajak. Kemudian dari total 

30.044.103 WP terdaftar yang tidak termasuk bendahara, perusahaan cabang, WP 

OP yang berpenghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan 

sejenis lainnya, sehingga wajib menyampaikan SPT tahunan PPh hanya 

18.159.840 WP Wajib SPT.(www.pajak.go.id) 

Menurut data direktur Dirjen Jenderal Pajak adapun jumlah wajib pajak 

yang menyampai SPT tersebut terdiri atas 676.405 WP Badan, 837.228 WP OP 

Non karyawan, dan 9.431.934 WP OP karyawan. Artinya, tingkat atau rasio 

kepatuhan wajib pajak badan baru mencapai 57,09%, WP OP Non-karyawan 

40,75% dan Wajib Pajak karyawan 63,22%. Yang lebih memprihatinkan lagi, dari 
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jumlah tersebut hanya 1.172,018 WP bayar, yang terdiri atas 375.569 WP Badan, 

612.881 WP OP Non karyawan, dan 181.537 WP OP karyawan. 

Pemahaman tentang akuntansi dalam perpajakan menjadi bagian yang 

sangat penting dalam kepatuhan pajak. Dengan memahami cara pencatatan yang 

benar, wajib pajak yang memiliki usaha dapat mengukur tingkat pendapatan dan 

pengeluaran dari usaha yang dijalankan, sehingga para wajib pajak tersebut 

mengetahui keuntungan dalam usahanya dengan tepat dan para pengusaha dapat 

menghitung pajak yang akan disetorkan dengan baik dan benar. 

Akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah penyusunan surat 

pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan ke kantor 

pelayanan pajak (KPP) dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak 

penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus 

dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi komersial dengan 

akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengakuan pendapatan 

dan biaya, hal ini dapat menyebabkan besarnya pajak terutang antara akuntansi 

komersial dengan akuntansi pajak berbeda (Ade nisa,2009). 

Kepatuhan dalam membayar pajak akan tercapai apabila wajib pajak telah 

mememahami akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak dan ketentuan 

umum mengenai kewajiban dan sanksi yang akan diperoleh jika tidak membayar 

pajak (Saepudin:2012). Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kepatuhan 

dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Pemahaman akuntansi dalam hal ini pembukuan diatur 
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berdasarkan UU KUP No 28 tahun 2007 dan pengetahuan yang baik tentang 

ketentuan perpajakan dibutuhkan oleh wajib pajak untuk menjamin keakuratan 

dalam mengisi surat pemberitahuan pajak penghasilan sesuai dengan syarat-syarat 

yang ditetapkan. 

Menurut Direktur Jendral Pajak, masih banyak kesalahan yang dilakukan 

oleh wajib pajak misalnya kesalahan menghitung jumlah pajak penghasilan 

terhutang, terlambat melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Kesalahan 

tersebut disebabkan informasi akuntansi keuangan yang dilampirkan dalam SPT 

tidak memberikan informasi yang andal, sedangkan keterlambatan pembayaran 

SPT dan pelaporan terkait dengan keterlambatan penyusunan laporan keuangan 

yang menjadi dasar penentuan pajak penghasilan terhutang terlambat dan tidak 

menyampaikan SPT juga menimbulkan dampak negatif. 

Supadmi, (2009) berpendapat bahwa dianutnya sistem self assessment 

membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat 

untuk membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance). Kepatuhan 

memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung 

sistem self assessment. Secara umum, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi 

oleh wajib pajak berdasarkan sistem self assessment adalah : 

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  

2. Membayar dan melaporkan pajak penghasilan dan pajak lainnya. 

Salah satu kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk 

memperoleh NPWP. Kepemilikan NPWP merupakan suatu kewajiban bagi setiap 
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Wajib Pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain karena 

kewajiban, kepemilikan NPWP juga dilatarbelakangi oleh berbagai manfaat wajib 

pajak atas NPWP tersebut. Priantara (2010) berpendapat bahwa kebutuhan 

memiliki NPWP bagi wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana 

wajib pajak tersebut sangat memerlukan NPWP. Faktor kebutuhan tersebut 

berkaitan dengan manfaat dari memiliki NPWP. Bahwa wajib pajak akan patuh 

untuk mendaftarkan diri apabila memperoleh manfaat atas kepemilikan NPWP. 

Hal ini menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan wajib pajak berpengaruh 

terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. 

Setelah wajib pajak memiliki NPWP, maka segala aktivitas perpajakan 

yang dilakukan oleh wajib pajak akan tercatat dan terpantau oleh Direktorat 

Jenderal Pajak melalui NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan. Namun, 

kepemilikan NPWP tidak menjamin bahwa wajib pajak akan melaksanakan 

kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Banyak wajib pajak yang 

tidak melaksanakan kewajiban tersebut meskipun telah memiliki NPWP. 

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. Oleh karena itu, kemanfaatan NPWP diduga sebagai 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar dan melaporkan pajak. 
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Sistem self assessment menuntut adanya peran aktif masyarakat dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang telah memiliki NPWP 

diharapkan akan menjadi wajib pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Sesuai dengan sistem self assessment yang dianut di Indonesia, 

wajib pajak diberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus 

dibayar. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, wajib 

pajak harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang 

berlaku dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan tersebut. 

Kepatuhan pajak sangat berperan khususnya dalam perpajakan Indonesia 

yang menganut system self assessment system. Self assessment system adalah 

sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan oleh undang-undang untuk 

menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Self assessment 

system yang diterapkan saat ini pun secara langsung maupun tidak langsung akan 

mempengeruhi ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. Sistem ini memeiliki kelemahan yang mana wajib pajak tersebut 

akan melakukan kecurangan atau kemeungkinan terjadinya kelalaian yang 

menyebabkan kerugian Negara. 

Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban melakukan 

pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan wajib pajak dan salah satunya 

dengan melakukan pemeriksaan pajak. Tujuan dilakukannya pemeriksaan sebagai 
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penguji kepatuhan Wajib Pajak adalah hal yang seharusnya dilaksanakan, tanpa 

adanya pemeriksaan di bidang perpajakan, maka fiskus akan kesulitan untuk 

menilai Kepatuhan Wajib pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 

Menurut pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan, pemeriksaan adalah serangkain kegiatan 

menghimpun atau mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan 

secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan yang 

melaksanakan pemeriksaan adalah pegawai Direktur Jenderal Pajak (DJP) atau 

tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Jadi tujuan dilakukannya 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.  

Penelitian ini merupakan reflikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Yunita Eriyanti Pakpahan (2015) yang akan berbeda dengan penelitian 

terdahulu dalam beberapa hal, yaitu obyek penelitian ini ialah Wajib Pajak Badan 

yang melakukan kegiatan perpajakannya di KPP Pratama Bangkinang. Alat uji 

statistik yang digunakan adalah analisis regresi. Dengan menggunakan beberapa 

varibel yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang diharapakan dapat 

memberikan pengetahuan atau gambaran tentang pengaruh pemahaman akuntansi, 

kewajiban kepemilkan NPWP dan Pemeriksaan Pajak terhadap kepatuhan wajib 
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Pajak Badan, Diharapkan penelitian ini akan mampu menjawab pertanyaan 

apakah pemahaman akuntansi, kewajiban kepemilkan NPWP dan pemeriksaan 

pajak peranan yang sangat penting terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam 

melaporkan pajaknya. Akhirnya penulis memberikan judul penelitian ini 

“PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, KEPEMILIKAN NPWP DAN 

PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK 

BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak Badan dalam melaporkan pajaknya di KPP 

Pratama Bangkinang ? 

2. Apakah kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak Badan dalam melaporkan pajaknya di 

KPP Pratama Bangkinang ? 

3. Apakah dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur 

Jenderal Pajak (DJP) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak Badan dalam melaporkan pajaknya di KPP Pratama Bangkinang 

? 

4. Apakah pemahaman akutansi, kepemilikan NPWP dan pemeriksaan 

pajak secara bersamaan berengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak badan dalam melaporkan pajaknya di KPP Pratama 

Bankinang ? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP pratama Bangkinang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kewajiban kepemikan NPWP terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bangking. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap Kepatuhan 

Wajib pajak Badan di KPP Pratama Bangkinang. 

4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi, kepemilikan 

NPWP dan pemeriksaan pajak secara bersamaan dan parsial terhadap 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di KPP Pratama 

Bangkinang. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi peneliti 

a. Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, 

khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama 

masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap 

materi yang didapat serta sebagai syarat memperoleh gelar sarjana 

di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 

b. Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya 

dalam hal pengaruh pemahaman akuntansi, kewajiban 

kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak, dengan cara 
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membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau 

kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan. 

2. Manfaat Bagi Wajib Pajak 

a. Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan wajib 

pajak serta menjadi masukan agar wajib pajak dapat meningkatkan 

kepatuhan dalam melaporkan pajak. 

3. Manfaat Bagi Pembaca 

a. Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek 

perpajakan. 

b. Sebagai bahan referensi, sumbangan bagi peneliti lain yang 

berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, 

khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa. 

4. Manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna 

mengenai bagaimana pengaruh pemahaman akuntansi, kewajiban 

kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak yang telah dilakukan. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membagi kedalam lima 

bab dengan sistematika sebagai berikut ini : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

 Bab pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

 
 



11 
 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini berisi uraian-uraian teoritis yang ada hubungannya dengan 

penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 

perumusan  hipotesis penelitian. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang meliputi 

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

teknik pengumpulan data, perumusan model penelitian, dan analisis 

data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, menguraikan, menganalisis serta mengevaluasi hasil 

penelitian tersebut. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini merupakan bab penutup dari peulisan yang berisikan 

kesimpulan penulis atas hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 

Disamping itu disertakan beberapa keterbatasan dari penelitian ini 

serta saran-saran yang diharapkan bermanfaat dan dapat dipakai 

sebagai bahan perbandingan agar tidak salah dalam pengambilan 

keputusan selanjutnya. 

 

 
 


