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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan ekonomi dan perkembangan sosial suatu bangsa

dapat diwujudkan adanya sumber pendanaan yang tetap. Hingga saat ini sumber

utama pembiayaan pembangunan kita adalah penerimaan dari pajak, baik pajak

langsung maupun tidak langsung. Pemerintah dalam hal ini mengatur perpajakan,

sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan

pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan

yang digari skan dalam peraturan perundang – undangan perpajakan. Dimana

anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan

kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan,

membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya (Self Assessment System).

Seiring dengan terjadinya kasus (Gayus Tambunan yang merupakan

seorang aparat pajak (fiskus) yang telah melanggar kode etik sebagai seorang

pegawai di kantor pelayanan pajak, beliau tidak diperbolehkan menjadi konsultan

pajak untuk suatu perusahaan, namun beliau tergiur dengan penghasilan

penyelewengan pela poran SPT suatu perusahaan. Karena kepatuhan negatif dari

Wajib Pajak yang menawarkan kerja sama dengan upah yang besar kepada Gayus,

beliau menjadi tersangka mafia perpajakan. Di kota pekanbaru juga terdapat

kejadian yang serupa seperti kasus Gayus Tambunan. Masih banyak terjadi

kepatuhan yang negatif dari Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban
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perpajakannya. Pada setiap pelaporan SPT Tahunan, para Wajib Pajak

memanfaatkan tenaga fiskus dalam pelaporan SPT dan penyelewengan pajak.

Kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan kewajiban membayar pajak

masih rendah, salah satunya ditunjukkan dengan paling rendahnya tax ratio

(perbandingan pajak) Indonesia dikawasan ASEAN yaitu  rata – rata sebesar

12,2- 13,5 % untuk tahun 2001 – 2006, dibandingkan dengan tax ratio Malaysia

(20, 17%), Brunai (21,4%), dan Th ailan (17, 27%), (Gunadi, 2006).

Pajak  merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa dalam

pembiayaan pembangunan yaitu menggali potensi dalam Negeri. Perpajakan

sebagai salah satu kegiatan pemerintah berkaitan dengan pengelolaan keuangan

Negara mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui

perbaikan dan penambahan pelayanan publik, alokasi pajak tidak hanya untuk si

pembayar pajak, tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak diwajibkan

membayar pajak. Mengingat pajak berfungsi mengurangi kesejahteraan antara

penduduk sehingga pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat

dicapai.

Menurut James yang dikutip oleh Gunadi (2005:4) menyatakan bahwa

“Besarnya tax gap mencerminkan tingkat kepatuhan membayar pajak (tax

compliance). oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama

yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Kepatuhan yang dimaksud

merupakan istilah tingkat sampai dimana Wajib Pajak mematuhi undang –

undang perpajakan dan memenuhi bidang perpajakan. Jika wajib pajak membayar

dan melaporkan pajak terutangnya tepat waktu, maka Wajib Pajak dapat
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dianggap patuh. Peran serta Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat

menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang

optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dan

potensial atau tidak terjadi tax gap.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak WPOP

Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Bangkinang
Periode 2010 – 2013

Tahun Target Realisasi
2010 1.900. 438. 741 6. 449. 112
2011 621. 624. 832 630. 126. 033
2012 1.005. 133. 693 812. 991. 468
2013 1.059. 104.304 657. 967. 031

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak pada KPP

Bangkinang. Target  tahun 2010 tsebesar 1. 900. 438.741 sedangkan  realisasinya

sebesar 6. 449. 112 ini jauh dari target yang diinginkan. Target tahun 2011 sebesar

621.624.834, realisasi sebesar 630. 126. 033 telah mencapai target. Target tahun

2012 sebesar 1. 005. 133. 6933, relisasi sebesar 812. 991. 468 ini jauh dari target

yang di  inginkan. Target tahun 2013 sebesar 1. 059.104.304, realisasi sebesar

657.967. 031 ini jauh dari trget yang diinginkan. Dari gambaran tersebut terlihat

bahwa kepatuhan WPOP dalam membayar pajak masih rendah.

Salah satu menurunnya kepatuhan Wajib Pajak akan kewajibannya karena

dasarnya atau ada kecendrungan Wajib Pajak merasa keberatan kalau harta yang

telah dikumpulkan atau diperoleh sebagian disetorkan  kepada Negara. Dalam

pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib

pajak. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, karena

dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan wajib pajak. Dilain
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pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari peneriman pajak.

Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan Wajib Pajak cendrung

untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk

rnendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari

masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan

ekonomi masyarakat. Perencanaan pajak dapat berkonotasi positif yaitu sebagai

perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, bener, dan tepat

waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai

perkemban gan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun

dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemungutan pajak merupakan suatu bentuk

kewajiban warga Negara selaku Wajib Pajak serta peran aktif untuk membiayai

berbagai keperluan Negara yaitu berupa pembangunan nasional yang

pelaksanaannya diatur dalam undang – undang dan peraturan untuk tujuan

kesejahteraan bangsa dan Negara.

Self Assessment System yang dianut Undang – undang perpajakan

indonesia memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk

menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya kepada

fiskus, atau dengan kata lain bahwa wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan

perundang – undangan yang berlaku.
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Sistem Self Assessment memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib

Pajak, maka selayaknya diimbangi dengan adanya pengawasan yang diberikan

tidak di salah gunakan. Ini menjadi tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk

menetapkan pajak setiap Wajib Pajak menjadi berkurang. Dalam prinsip Self

Assessment System, penentuan besarnya pajak terutang dipercayakan kapada

Wajib Pajak sendiri melalu Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan.

Fungsi pengawasan sebagai salah satu tugas Direktorat Jenderal Pajak

pada dasarnya meliputi kegiatan penelitian dan pemeriksaan di bidang perpajakan.

Apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya, kegiatan – kegiatan tersebut

merupakan suatu proses yang berkaitan satu sama lainnya, terutama dalam

hubungannya dengan usaha penegakan peraturan perundang – undangan

perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan

kewajiban perpajakannya.

Self Assessment / Sefl Taxing System adalah suatu sistem yang menentukan

bahwa masyarakat yang telah memenuhi syarat Wajib Pajak secara otomatis

mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, dan menghitung dan menetapkan

sendiri berapa besarnya terutang pajak, menyetorkan ke kas Negara dan

mempertanggungjawabkan perhitungan. Penetapan dan pembayaran pajak kepada

otoritas perpajakan yang disebut  istilah fiskus (Supramono, 2005: 10). Wajib

Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP ). Yaitu sebagai tanda pengenalan diri dan kartu

administrasi dalam perpajakan . Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib

mendaftarkan diri kepada kantor pelayanan pajak wilayahnya meliputi kedudukan
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Wajib Pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampikan persyaratan

administrasi. Selain mendatangi kantor pelayanan pajak, Wajib Pajak juga dapat

mendaftarkan diri secara online.

Bahwa untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak bisa dilakukan pada

Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) yang

wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat

melalui e – register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP). Perubahan sistem pemungutan pajak dari Official

Assessment menjadi Self Assessment, merupakan salah satu upaya pemerintah

untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dari

penerimaan dalam Negeri yang berasal dari pajak, karena penerimaan dari migas

tidak dapat diandalkan lagi, sementara sumb er dana dalam Negeri hanya sebagai

pelengkap.

Setelah terdaftar menjadi Wajib Pajak, kewajiban selanjutnya yaitu

menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhit tahun pajak,

dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan

memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah

pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prep

ayment). Kemudian Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak pembayaran

pajak dapat dilakukan di bank – bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos

dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau

KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik

(e – payment).
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Setelah pembayaran dilakukan, Wajib Pajak harus melaporkan SPT (Surat

Pemberitahuan) yang merupakan suatu sarana untuk melaporkan dan

mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Sejak diterapkan sistem Self Assessment System dalam undang – undang

perpajakan Indonesia, peranan positif Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh

perpajakannya (tax complia nce) menjadi semakin mutlak diperlukan. Agar sistem

ini berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum ini

dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan / penyidikan pajak dan penagihan

pajak. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan

kepatuhan Wajib Pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan,

yang tujuannya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang

Wajib Pajak, kepatuhan ini akan sangat berdampak baik secara langsung maupun

tidak langsung pada penerimaan pajak.

Fenomena inilah yang mena rik perhatian penulis dalam melakukan

penelitian ini yaitu dengan judul : “Pengaruh Penerapan Self Assessment

System dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang

Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bangkinang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun perumusan masalah dalam

penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi

terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
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2. Bagaimana pengaruh menghitung sendiri pajak terutang Wajib Pajak Orang

Pribadi terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3. Bagaimana pengaruh membayar pajak terutang Wajib Pajak Orang Pribadi

terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

4. Bagaimana pengaruh melaporkan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap

kepatuhan Wajib Pajak.

5. Bagaimana pengaruh pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap

kepatuhan Wajib Pajak.

6. Bagaimana pengaruh mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung

sendiri pajak terutang, membayar pajak terutang dan melaporkan SPT,

pendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk membuktikan apakah ada pengaruh mendaftarkan diri sebagai Wajib

Pajak Orang Pribadi terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Untuk membuktikan apakah ada pengaruh menghitung sendiri pajak terutang

Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3. Untuk membuktikan apakah ada pengaruh membayar pajak terutang Wajib

Pajak Orang Pribadi terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

4. Untuk membuktikan apakah ada pengaruh melaporkan SPT Wajib Pajak

Orang Pribadi terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

5. Untuk membuktikan apakah ada pengaruh pendidikan Wajib Pajak Orang

Pribadi terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
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6. Untuk membuktikan apakah ada pengaruh mendaftarkan diri sebagai Wajib

Pajak, menghitung sendiri pajak terutang, membayar pajak terutang,

melaporkan SPT dan pendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah :

1. Bagi Wajib Pajak

Yaitu diharapkan dapat memberikan pemahaman untuk lebih meningkatkan

kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

2. Bagi Akademis dan penulis

Yaitu diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada mahasiswa dan penulis,

dapat memperoleh pengalaman baru bagi penulis, serta pendalaman materi

dalam pengaruh penerapan Self Assesment system terhadap kepatuhan Wajib

Pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

B AB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang,

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta

sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi tentang telaah pustaka dan penulis akan

menguraikan tentang pengertian pajak, jenis dan fungsi pajak serta

hal – hal yang terkait dengan pembahasan masalah.
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BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini yang dimulai dari defenisi

operasional dan pengukuran variabel, populasi dan sampel, metode

pengambilan sampel, jenis data, uji validitas dan reabilitas, uji

asumsi klasik, teknik analisis dan uji hipotesis.

BAB IV    : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai gambaran secara umum tentang

objek, deskripsi hasil penelitian, melakukan analisis dan

pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi hasil kesimpulan, keterbatasan dan saran saran yang

diberikan dari penelitian agar dapat bermanfaat bagi penulis dan

pembaca.


