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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan Negara yang membutuhkan dana untuk 

melaksanakan pembangunan Negara. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak 

membuat misi yaitu menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan 

undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi 

perpajakan yang efektif dan efisien. Didalam Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) tahun 2016, penerimaan pajak merupakan pendapatan Negara yang 

paling besar yaitu sebesar Rp 1.546,7 triliun dibandingkan pendapatan dari 

sektor lainnya seperti kepabeanan dan cukai sebesar Rp 186,5 triliun, 

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 273,8 triliun dan 

penerimaan hibah sebesar Rp 2,0 triliun. (Sumber : www.kemenkeu.go.id) 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang 

diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Negara Indonesia terhadap 

pinjaman dari luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya untuk 

mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan–kebijakan di bidang 

perpajakan. Penerimaan pajak sangat penting karena pajak digunakan untuk 

pembangunan Negara, dan untuk memenuhi kebutuhan belanja Negara. 
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Tabel 1.1 

Realisasi Penerimaan Negara 2012-2017 

(dalam milyar rupiah) 

 

Sumber : https://www.bps.go.id 

Pajak Penghasilan (PPh) adalah salah satu sumber penerimaan Negara 

yang berasal dari pendapatan rakyat yang merupakan wujud kewajiban dan 

peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional (Herry, 2010). 

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan 

yang diperoleh atau diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib 

Pajak Badan. Masyarakat yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri 

ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Salah satu kewajiban Wajib Pajak (WP) terdaftar 
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adalah membayar dan melaporkan pajak yang dikenakan sesuai peraturan yang 

berlaku. Wajib Pajak Orang pribadi berdasark penghasilan yang diterima, yaitu: 

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan. 

2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari usaha. 

3. Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. 

4. Wajib Pajak Orang Pribadai yang menerima penghasilan lain yang tidak 

bersifat final (sehubungan dengan pemodalan). 

5. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan yang bersifat final. 

6. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan yang bukan objek 

pajak. 

7. Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari luar negeri. 

8. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari berbagai 

sumber. 

Pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum terdaftar 

sebagai wajib pajak di Indonesia. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak 

hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi juga terjadi pada pekerja 

profesional. Sedangkan perkembangan usaha kecil dan menengah sering 

meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

sudah diberlakukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, tetapi tetap 

saja usaha kecil menengah masih lepas dari jeratan pajak. Pemungutan pajak 

bukan pekerjaan yang mudah, disamping peran aktif dari petugas perpajakan, 

juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Upaya pendidikan, 
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penyuluhan dan sebagainya tidak banyak berarti dalam membangun kesadaran 

wajib pajak melaksanakan kewajiban pajak, jika masyarakat tidak merasakan 

manfaat dari membayar pajak. Menumbuhkan kesadaran tentang kewajiban 

membayar pajak bagi sebagian rakyat tidaklah mudah, atau bisa dikatakan 

sebagian rakyat cenderung meloloskan diri dari pajak. Disisi lain ancaman, 

hukuman, maupun sanksi dalam Undang-undang sudah cukup jelas terhadap 

wajib pajak yang  mengabaikan kewajiban pajak. Sanksi-sanksi perpajakan 

antara lain : 

1. Sanksi Administrasi (denda, bunga, dan kenaikan). 

2. Sanksi Pidana (denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara). 

Penerimaan pajak suatu negara ditentukan oleh seberapa besar kemauan 

wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Kemauan membayar pajak dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kesadaran wajib pajak, 

pengetahuan dan pemahaman perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan 

dan pelayanan fiskus. Kemauan membayar pajak adalah kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh setiap warga negara. Wajib pajak yang belum memenuhi 

kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran wajib pajak. 

Hal tersebut disebabkan wajib pajak tidak menerima secara langsung haknya 

(kontraprestasi), sehingga diperlukan peraturan yang mendorong wajib pajak 

secara sukarela atau terpaksa untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Dalam 

meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya fungsi pajak sebagai 

sumber dana pembiayaan negara, pemerintah perlu untuk mengadakan 
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sosialiasi tentang perpajakan kepada masyarakat supaya masyarakat sadar 

bahwa membayar pajak merupakan kewajiban wajib pajak yang harus 

dilakukan. Hal tersebut berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak yaitu 

semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak maka semakin meningkat 

kemauan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Menurut Mardiasmo 

(2016) Kewajiban Wajib Pajak yaitu : 

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. 

2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. 

3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. 

4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan dimasukkan ke KPP 

dalam batas waktu yang telah ditentukan. 

5. Menyelenggarakan pembukuan. 

6. Jika diperiksa wajib : 

a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan 

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib 

Pajak, atau objek yang terutang pajak. 

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 

dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 

7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau 

dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu 
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kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu 

dituadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. 

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang 

mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Wajib 

Pajak menyadari bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang 

pembangunan negara, penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban 

pajak sangat merugikan negara, membayar pajak tidak sesuai dengan yang 

seharusnya dibayar akan merugikan negara. Hal ini menyebabkan kesadaran 

Wajib Pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan 

membayar pajak. Bila wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar 

pajak, tentunya kemauan atas membayar pajak akan terus meningkat. Menurut 

Hardiningsih dan Nila (2011) kesadaran membayar pajak berpengaruh positif 

terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka semakin meningkatkan 

kemauan membayar pajak. Tetapi, dalam penelitian Tawakal, et. al. (2014) 

bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan 

membayar pajak. 

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah Wajib Pajak 

mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang telah ada sesuai dengan 

ketentuan undang-undang perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman Wajib 

Pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku diharapkan akan 

meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Wajib Pajak 
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mengetahui bahwa pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki 

penghasilan, pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban 

perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan 

pelanggaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan 

Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarif pajak, 

pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi, pengetahuan 

dan pemahaman peraturan pajak melalui training. Hal ini dapat menyebabkan 

bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak akan mempengaruhi 

kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Semakin banyak pengetahuan 

yang mereka ketahui maka kemauan wajib pajak dalam membayar pajak akan 

meningkat. Namun, kurangnya sosialisasi mungkin akan berdampak pada 

rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan 

rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang 

pada akhirnya menyebabkan rendahnya tingkat kemauan Wajib Pajak dalam 

membayar pajak. Menurut Lovihan (2014) bahwa pengetahuan dan pemahaman 

peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan 

membayar pajak orang pribadi. Tetapi dalam penilitian Rahmawaty, et. al. 

(2011) bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. 

Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban menghitung, menyetor dan 

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat. Semakin 

tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman dalam menghitung, menyetor dan 
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menyampaikan SPT secara benar dan tepat, maka diharapkan semakin tinggi 

pula tingkat kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. 

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang wajib pajak gunakan 

untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi 

Surat Pemberitahuan, Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, dan 

Penyampaian Surat Pemberitahuan, e-SPT adalah data SPT wajib pajak dalam 

bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi 

e-SPT  yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jenis-jenis SPT antara 

lain : 

1. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. (pasal 1 

angka 12 UU KUP) 

2. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau 

Bagian Tahun Pajak. (pasal 1 angka 13 UU KUP) 

Persepsi efektifitas sistem perpajakan adalah bagaimana wajib pajak 

menilai menurut persepsinya masing-masing mengenai efektivitas sistem 

perpajakan yang berlaku apakah mempermudah atau mempersulit wajib pajak, 

sistem perpajakan tersebut antara lain sistem pengisian SPT melalui e-SPT, 

pelaporan SPT melalui e-Filling dan prosedur pembayaran melalui e- Billing 

sehingga Wajib Pajak dapat melaporkan pajaknya secara lebih mudah dan 

cepat. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak melalui e-Banking, 

penyampaian SPT melalui e-SPT dan e-Filling, update peraturan pajak terbaru 
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secara online melalui internet, pendaftaran NPWP melalui e-register. Jika 

Wajib Pajak merasa sistem pajak terpercaya, handal dan akurat, maka wajib 

pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar dan pada akhirnya 

akan mau untuk membayar pajak. Namun jika sistem pajak seperti e-SPT, dan 

e-Filling tersebut tidak memuaskan bagi wajib pajak, maka hal tersebut dapat 

mempengaruhi kesadaran wajib pajak dan wajib pajak akan cenderung malas 

bahkan tidak mau membayar pajak. Menurut Nurlaela (2013) yang menyatakan 

bahws persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap 

kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Pramushinta (2015) bahwa 

persepsi efektivitas sistem perpajakan secara signifikan tidak berpengaruh 

terhadap kemauan membayar pajak. 

Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kemauan 

wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Pelayanan 

fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah 

tamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan 

termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut. Fiskus yang berkualitas adalah 

fiskus yang memberikan informasi yang akurat tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan pajak dan tata cara perhitungannya serta tidak melakukan penggelapan 

pajak ataupun tindakan lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan SOP yang 

berlaku. 

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam 

membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh 
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seseorang yang disebut wajib pajak. Pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak 

berkaitan dengan sikap wajib pajak. Proses perpajakan melibatkan aparat pajak 

dan wajib pajak, hal ini membuat pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak 

turut membentuk sikap wajib pajak. Fiskus (aparat pajak) bekerja secara 

transparan, fiskus sukarela membantu kesulitan wajib pajak (bersedia 

memberikan penyuluhan), fiskus senantiasa menjaga kerapian dalam 

berpenampilan, menjaga tutur katanya dengan baik dan bersikap sopan, fiskus 

memberikan pelayanan dengan cepat dan tangkas untuk membantu kesulitan 

wajib pajak. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya kemauan membayar 

pajak, apabila aparat pajak memberikan pelayanan yang baik, maka wajib pajak 

akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan. Namun jika 

pelayanan yang diberikan tidak baik, hal itu dapat membuat wajib pajak enggan 

untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Nugroho dan 

Kurnia (2014) bahwa kualitas pelayanan fiskus terdapat pengaruh positif secara 

signifikan terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi. Tatapi dalam 

penelitian Lovihan (2014) bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi.  

Dalam fenomena yang terjadi maka peneliti melakukan replikasi dari penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Lovihan (2014) yang dijadikan sebagai dasar 

penelitian replikasi. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

tersebut adalah: 
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1. Penelitian ini menambahkan 1 (satu) variabel yaitu persepsi efektivitas 

sistem perpajakan yang mengacu pada penelitian Pramushinta (2015), 

sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan 3 (tiga) variabel yaitu 

kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman sistem 

perpajakan, dan pelayanan fiskus. 

2. Objek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Cilegon, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan objek pajak 

penelitian di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan 

(KP2KP) Tomohon. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk 

mengambil judul penelitian ini adalah “Pengaruh Kesadaran Membayar 

Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi 

Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kemauan 

Membayar Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Cilegon)” 

 

1.2 Batasan Masalah 

Mengingat akan keterbatasan waktu, pengetahuan, dan sumber daya penulis, 

serta agar pembahasan menjadi tidak terlalu luas dan dapat terarah pada sasaran 

yang ingin diteliti maka dilakukanlah pembatasan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Objek Penelitian adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan 

Pajak di wilayah Cilegon. 
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2. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemauan 

membayar pajak. Penelitian ini menguji empat variabel independen, yaitu 

kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan 

perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan 

membayar pajak orang pribadi? 

2. Apakah pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh 

terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi? 

3. Apakah persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap 

kemauan membayar pajak orang pribadi? 

4. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak 

orang pribadi? 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada telah diuraikan, penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan 

membayar pajak orang pribadi. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak 

terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi efektivitas sistem perpajakan 

terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi. 

4. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kemauan 

membayar pajak orang pribadi. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Akademisi 

Bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referebsi dan 

penambah pengetahuan serta wawasan untuk para pembaca. 

2. Bagi Wajib Pajak 

Bagi wajib pajak, berkaitan dengan pemeriksaan pajak yang tidak bias 

dihindari, pilihan terbaik bagi wajib pajak untuk memahami dan mahir 

dalam mempersiapkan diri, menjalani dan menyelesaikan pemeriksaan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, sebagai tambahan wawasan, informasi, dan 

masukkan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi 

pihak lain atau para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai 

perpajakan secara umum. 
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4. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan 

bagi peneliti. Menganalisa penelitian ini sebagai upaya untuk melatih 

kemampuan peneliti dalam menganalisa masalah pada topik ini. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi terbagi dalam beberapa bab dengan susunan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH LITERATUR 

Bab Telaah Literatur berisi tentang landasan teori, definisi 

yang berkaitan dengan variabel-variabel dependen maupun 

independen, teori yang mendasari terbentuknya hipotesa, dan 

model penelitian. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab Metodologi Penelitian berisi tentang gambaran umum 

objek penelitian, metode penelitian, definisi operasional 

variabel, identifikasi variabel penelitian, teknik pengambilan 

sampel. 
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BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab Analisis dan Pembahasan berisi tentang hasil-hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan melalui data-data yang telah 

dikumpulkan, pengujian statistik, dan analisis hipotesis, serta 

pembahasan hasil penelitian. 

 BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab Simpulan dan Saran berisi tentang simpulan, keterbatasan, 

dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 
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