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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Indonesia memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang 

lebih maju, seperti potensi lokasi, sumber daya alam, dan sumber daya 

budayanya. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional 

secara bertahap dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan nasional 

tentunya dibutuhkan dana yang sangat besar. Pemerintah memenuhi 

kebutuhan dana tersebut dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu 

sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. 

 Sumber dana luar negeri misalnya pinjaman luar negeri dan hibah 

(grant), sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan 

non migas serta pajak. Namun pemerintah lebih mengoptimalkan 

penerimaan dana dari sumber dana dalam negeri. Salah satu penerimaan 

dana dalam negeri yang menjadi komponen utama dalam pembiayaan 

pembangunan nasional berasal dari sektor perpajakan, terutama pajak 

penghasilan. Berikut ini adalah data realisasi penerimaan negara yang telah 

dihimpun oleh Biro Pusat Statistik Republik Indonesia. 
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Tabel 1.1 

Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2012-2014 

Sumber Penerimaan 2012 2013 2014 

I. Penerimaan Dalam Negeri 1.332.323 1.497.521 1.661.148 

1. Penerimaan Perpajakan 980.518 1.148.365 1.310.219 

a. Pajak Dalam Negeri 930.862 1.099.944 1.256.304 

Pajak Penghasilan 465.070 538.760 591.621 

Pajak Pertambahan Nilai 337.584 423.708 518.879 

Pajak Bumi dan Bangunan 28.969 27.344 25.541 

BPHTB 0 0 0 

Cukai 95.028 104.730 114.284 

Pajak Lainnya 4.211 5.402 5.980 

b. Pajak Perdagangan Internasional 49.656 48.421 53.915 

Bea Masuk 28.418 30.812 33.937 

Pajak Ekspor 21.238 17.609 19.978 

    

2. Penerimaan Bukan Pajak 351.805 349.156 350.930 

Penerimaan Sumber Daya Alam 225.844 203.730 198.088 

Bagian Laba BUMN 30.798 36.456 37.000 

Penerimaan Bukan Pajak Lainnya 73.459 85.471 91.083 

Pendapatan Badan Layanan Umum 21.704 23.499 24.759 

    

II. Hibah 5.787 4.484 1.360 

    

JUMLAH 1.338.110 1.502.005 1.662.509 
Sumber: www.bps.go.id  

 Penerimaan pajak terus meningkat dari tahun ke tahun terhadap 

seluruh penerimaan negara. Data yang menunjukkan realisasi penerimaan 

pajak dan total penerimaan negara adalah sebagai berikut: 

  Tabel 1.2  

Realisasi Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara (2012-2014) 

Tahun Penerimaan Pajak 

(dalam milyar) 

Penerimaan Negara 

Dalam Negeri 

(dalam milyar) 

Persentase Penerimaan 

Pajak Terhadap 

Penerimaan Negara 

2012 980.518 1.332.323 73,59% 

2013 1.148.365 1.497.521 76,68% 

2014 1.310.219 1.661.148 78,87% 
Sumber : Data olahan peneliti dari www.bps.go.id 
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 Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa setiap tahun terjadi 

peningkatan penerimaan pajak. Pada tahun 2012 penerimaan sebesar Rp 

980.518 milyar, tahun 2013 mengalami peningkatan 17,12% yaitu sebesar 

Rp 1.148.365 milyar, dan tahun 2014 mengalami peningkatan 14,09% yaitu 

sebesar Rp 1.310.219 milyar. Lalu untuk penerimaan pajak tahun 2015 

ditargetkan meningkat jauh lebih tinggi. Berikut adalah data target dan rata-

rata pertumbuhan pajak dan PDB. 

  Tabel 1.3  

Target dan Rata-rata Pertumbuhan Pajak dan PDB 

Uraian Pajak PDB 

Target (asumsi APBNP) 2015 38.6% 11.09% 

Pertumbuhan rata-rata (2003-2014) 15.73% 15.40% 

Pertumbuhan tertinggi 29.27% (2008) 25.25% (2008) 

Pertumbuhan terendah 0.08% (2009) 10.38% (2013) 
Sumber: Diolah dari data Badan Pusat Statistik dan Buku Merah DJPBN 

 Penerimaan pajak (tidak termasuk penerimaan cukai, migas, dan 

PNBP) di tahun 2015 ditargetkan oleh pemerintah untuk berkontribusi 

sebesar 70% terhadap total penerimaan negara. Kontribusi ini jauh lebih 

tinggi dibandingkan rata-rata kontribusi penerimaan pajak selama 5 tahun 

terakhir yang berkisar 55%-60% terhadap total penerimaan negara. Dari 

sudut yang berbeda, target penerimaan pajak Rp 1.244,7 triliun sebagai 

sebuah peningkatan sebesar 38.6% dari realisasi penerimaan tahun 2014 

yaitu sebesar Rp 897 triliun. Lonjakan tersebut adalah sebuah angka di luar 

pertumbuhan natural penerimaan pajak  mengingat bahwa beberapa tahun 

terakhir rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak adalah 15.73% dan diiringi 
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dengan rata-rata pertumbuhan PDB nominal sebesar 15.40% (http:// 

www.pajak.go.id). 

 Hal ini membuktikan bahwa penerimaan pajak merupakan sektor 

penting dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Oleh karena 

itu, peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perlu 

ditingkatkan secara maksimal dengan cara mendorong kesadaran dan 

pemahaman masyarakat bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan 

negara dan pembangunan nasional. 

 Penerimaan pajak penghasilan di Indonesia pada umumnya masih di 

dominasi oleh Pajak Penghasilan Badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai 

instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, 

terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek 

pajaknya sehingga pemungutan atas badan lebih optimal daripada orang 

pribadi. Pemungutan pajak atas orang pribadi terjadi kesulitan pemantauan 

dan pendeteksian Penghasilan Kena Pajak orang pribadi, terutama karena 

tidak adanya informasi transaksi finansial dari tiap orang. 

 Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara 

lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari Official Assessment 

System menjadi Self Assessment System yang mulai diterapkan sejak 

reformasi sistem perpajakan tahun 1983. Dalam Official Assessment System 

lebih menekankan inisiatif pihak fiskus untuk menentukan besarnya pajak 

terutang, sedangkan dalam Self Assessment System saat ini, Wajib Pajak 

diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan 
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melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku. Dalam sistem yang menekankan keaktifan wajib 

pajak ini sangat memerlukan tax compliance. Tax compliance tersebut 

sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Sistem ini juga 

memerlukan kejujuran dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Konsekuensi dari perubahan ini adalah sangat 

memungkinkan potensi adanya wajib pajak yang tidak melaksanakan 

kewajiban perpajakannya, baik akibat kelalaian ataupun ketidaktahuan 

wajib pajak atas tanggung jawab dari kewajiban perpajakannya. Upaya yang 

dilakukan pemerintah untuk mengefektifkan jalannya Self Assessment 

System antara lain dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. 

 Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah wajib pajak 

aktif, sedangkan intensifikasi dapat ditempuh dengan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak, peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan 

prima terhadap wajib pajak, pembinaan kepada para wajib pajak, 

pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan 

aktif, serta penegakan hukum (Sari dan Afriyanti, 2012). 

 Kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang 

terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan telah melakukan kewajiban 

perpajakannya, yaitu dengan melunasi dan melaporkan Surat Pemberitahuan 

(SPT) tepat pada waktunya, baik SPT masa maupun tahunan. Dikatakan 

tepat waktu apabila penyampaian SPT tidak melewati batas waktu 

penyampaian. Wajib pajak juga berkewajiban untuk mengisi SPT dengan 
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benar, lengkap, dan jelas. Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat agar 

penerimaan pajak negara meningkat. Sari dan Afriyanti (2012) 

menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak secara simultan dan parsial 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 

wajib pajak badan pada KPP Pratama Denpasar Timur periode 2004-2008. 

Jadi, kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting bagi 

peningkatan penerimaan pajak, terutama penerimaan pajak penghasilan 

badan. 

 Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan 

masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak 

(Suhendra, 2010). Masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan 

kewajiban perpajakannya sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan 

pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak (Mahendra dan 

Sukartha, 2014). Karena hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak 

melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan pajak. Sebagai perwujudan 

bentuk pengawasan dan pembinaan, kegiatan pemeriksaan pajak 

dilaksanakan dari waktu ke waktu dan berkesinambungan (Sukirman, 2011). 

 Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk 

menumbuhkan perilaku kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan 

yaitu dengan jalan penegakkan hukum sehingga akan berdampak pada 

peningkatkan penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan 
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apabila wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang 

menyatakan lebih bayar, kurang bayar, tidak menyampaikan atau 

menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang 

ditetapkan (Suandy, 2011). Setelah pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak 

akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan 

atau Surat Ketetapan Pajak Nihil. 

 Jika pemeriksaan pajak yang dilakukan semakin meningkat maka 

kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan menyetor pajak yang harus 

dibayar semakin menurun. Hal ini menyebabkan menurunnya penerimaan 

pajak. Sari dan Afriyanti (2012) menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak 

berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap penerimaan 

pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada KPP Pratama 

Denpasar Timur periode 2004-2008. 

 Selain pemeriksaan pajak, upaya intensifikasi yang dilakukan 

Direktorat Jenderal Pajak adalah penagihan pajak. Penagihan pajak 

merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang 

pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau 

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 

memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan melelang barang yang telah 

disita (Suandy, 2011). Tindakan-tindakan tersebut dapat diklasifikasi 

menjadi dua yaitu tindakan penagihan pasif dan tindakan penagihan aktif. 
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 Penagihan pasif dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo melalui 

himbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya. 

Penagihan aktif dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan 

diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan 

Penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang 

barang milik penanggung pajak (Velayati, Handayani, dan Husaini, 2013). 

 Penagihan pajak dilakukan apabila jumlah pajak yang diterima lebih 

sedikit dari yang seharusnya. Penagihan pajak dapat dilakukan dengan 

menerbitkan Surat Tagihan Pajak dan Surat Paksa. Surat Tagihan Pajak 

diterbitkan dengan tujuan untuk menjaga penerimaan negara yang 

seharusnya diterima dari sektor pajak (Vegirawati, 2011). Semakin banyak 

Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan maka kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak semakin berkurang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

penerimaan pajak juga semakin berkurang. Surat Tagihan Pajak yang 

diterbitkan untuk Wajib Pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan 

pajak. 

 Begitupun juga dengan Surat Paksa, Surat Paksa digunakan untuk 

melakukan penagihan kepada wajib pajak agar wajib pajak segera melunasi 

utang pajaknya sehingga dapat menambah penerimaan pajak. Surat Paksa 

diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat 

Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali yang 
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menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak 

dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan 

(Resmi, 2014). Semakin banyak Surat Paksa yang diterbitkan maka 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak semakin berkurang. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa pajak yang diterima oleh negara juga semakin 

berkurang. Surat Paksa yang diterbitkan untuk Wajib Pajak diharapkan 

dapat meningkatkan penerimaan pajak. 

 Surat Tagihan Pajak dan Surat Paksa diharapkan dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Mahendra 

dan Sukartha (2014) menyimpulkan bahwa penagihan pajak berpengaruh 

positif pada penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama 

Badung Utara. 

 Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan 

oleh Sari dan Afriyanti (2012). Adapun perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya yaitu: 

1. Penelitian sebelumnya menggunakan kepatuhan wajib pajak dan 

pemeriksaan pajak sebagai variabel independen dan penerimaan pajak 

penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan sebagai variabel dependen. 

Sedangkan penelitian ini menambahkan variabel independen penagihan 

pajak dengan Surat Tagihan Pajak yang mengacu pada penelitian 

Vegirawati (2011:9) dan Surat Paksa yang mengacu pada penelitian 

Wardani, Hamid dan Djudi (2014:12). 
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2. Objek penelitian dalam penelitian sebelumnya adalah KPP Pratama 

Denpasar Timur. Sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini 

adalah KPP Pratama Tigaraksa. 

3. Periode tahun penelitian dalam penelitian sebelumnya adalah dari tahun 

2004 sampai dengan 2008. Sedangkan periode tahun penelitian ini 

adalah dari tahun 2010 sampai dengan 2014. 

4. Metode pengumpulan data penelitian sebelumnya dengan wawancara, 

dokumentasi, dan observasi nonperilaku. Sedangkan penelitian ini 

menggunakan data sekunder. 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah disampaikan, 

maka penelitian ini diberi judul “PENGARUH KEPATUHAN WAJIB 

PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK DENGAN 

SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SURAT PAKSA TERHADAP 

PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 WAJIB PAJAK 

BADAN” 

 

1.2 Batasan Masalah 

Peneliti lebih memfokuskan permasalahan penelitian pada objek yang 

diteliti agar tidak meluas dari tema permasalahan yang diteliti, maka batasan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan pada satu Kantor Pelayanan Pajak yaitu KPP 

Pratama Tigaraksa. 
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2. Data variabel yang digunakan dalam penelitian ini mulai tahun 2010 

sampai dengan 2014. 

3. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak 

Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan. Variabel independen yang 

diuji adalah kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak 

dengan Surat Tagihan Pajak dan Surat Paksa. 

 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak 

Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan? 

2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak 

Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan? 

3. Apakah penagihan pajak dengan Surat Tagihan Pajak berpengaruh 

terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan? 

4. Apakah Surat Paksa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak 

Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan? 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini sebagai 

berikut: 
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1. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak 

terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan. 

2. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pemeriksaan pajak 

terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan. 

3. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penagihan pajak dengan 

Surat Tagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 

Wajib Pajak Badan. 

4. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Surat Paksa terhadap 

penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Informasi yang diperoleh dari penelitian ini, diharapkan dapat memberi 

manfaat bagi berbagai pihak, yaitu: 

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), untuk memberikan evaluasi dan 

masukan yang dapat berguna mengenai pengaruh kepatuhan wajib 

pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dengan Surat Tagihan Pajak 

dan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib 

Pajak Badan. 

2. Bagi wajib pajak, untuk menambah wawasan wajib pajak serta menjadi 

masukan agar wajib pajak dapat membantu dalam meningkatkan 

penerimaan pajak, terutama pajak penghasilan badan. 
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3. Bagi mahasiswa dan akademis, sebagai bahan referensi dan dasar 

pengembangan penelitian sejenis selanjutnya untuk menambah ilmu 

pengetahuan. 

4. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk memperluas wawasan terutama 

dalam bidang yang diteliti dan mendapatkan pengetahuan praktis 

sebagai hasil pengamatan langsung serta dapat menerapkan teori yang 

telah diperoleh. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Agar memperoleh gambaran yang sistematis mengenai apa yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri atas Latar Belakang Penelitian, Batasan Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II TELAAH LITERATUR 

Bab ini terdiri atas penjelasan dan pembahasan secara rinci terkait 

dengan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak 

Badan, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan 

pajak dengan Surat Tagihan Pajak dan Surat Paksa dari berbagai 

literatur, Penelitian Terdahulu, Perumusan Hipotesis yang akan 

diuji, dan Model Penelitian. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini terdiri atas Gambaran Umum Objek Penelitian, Metode 

Penelitian, Penjabaran Mengenai Variabel Penelitian, Teknik 

Pengumpulan Data, Teknik Pengambilan Sampel, dan Teknik 

Analisis Data yang digunakan untuk pengujian hipotesis. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri atas deskripsi penelitian berdasarkan data-data 

yang telah dikumpulkan, pengujian, dan analisis hipotesis, serta 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab simpulan dan saran merupakan bagian akhir dari penelitian 

yang menguraikan hasil pembahasan analisa data penelitian, 

keterbatasan penelitian yang berkaitan dengan temuan, serta saran 

untuk memperbaiki, meningkatkan dan mempertimbangkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. 
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