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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia salah satu penerimaan negara yang sangat penting, artinya 

bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk 

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak dengan 

prosentase ± 75% dari APBN (Sumber : www.fiskal.depkeu.go.id). Oleh karena 

itu, pajak perlu dikelola secara seksama dengan meningkatkan peran serta seluruh 

lapisan masyarakat dan dari aparat perpajakan sendiri.  

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk 

mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari 

masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan 

ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa 

ke masa sesuai perkembangan 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. 

http://www.fiskal.depkeu.go.id/
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Pada tahun 1983 pemerintah Indonesia mengadakan reformasi perpajakan 

yaitu merubah system pemungutan pajak dari Official Assessment System ke Self 

Assessment System. Dalam perubahan pemungutan tersebut Negara memberikan 

kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk menghitung, menyetor, dan 

melaporkan kewajiban perpajakannnya. Perubahan pemungutan tersebut juga 

diharapkan agar masyarakat ikut berperan serta dalam mewujudkan peningkatan 

penerimaan pajak setiap tahun. 

Diperlukannya pengetahuan yang memadai dalam penerapan Self 

Assessment System di Indonesia adalah salah satu syarat yang harus dimiliki wajib 

pajak agar bisa memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Oleh 

karena itu, wajib pajak harus mengetahui apa saja yang merupakan hak dan 

kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Penerapan Self Assessment System membutuhkan kesadaran dan kepatuhan 

wajib pajak, sehingga pendapatan pajak Negara diharapkan dapat meningkat. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16, Tahun 2000 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6, Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan,  pengukuran kepatuhan wajib pajak dapat di lihat 

dari kepatuhan : 

a. Wajib pajak dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP). 
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b. Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan, mengisinya dengan benar dan 

memasukkannya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang 

telah disiapkan. 

c. Menghitung dan membayar sendiri pajaknya dengan benar. 

Penelitian mengenai kepatuhan pajak sudah beberapa kali dilakukan dan 

saat ini sudah mulai berkembang. Ningsih (2007) juga melakukan penelitian 

tentang Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan pada Dinas Pendapatan Kota Malang, dari hasil penelitian ini diperoleh 

bahwa tingkat keptuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri mengalami 

peningkatan yaitu pada tahun 2005 sebesar 47,91% dan pada tahun 2006 menjadi 

62,91%. Yulius (2010) melakukan analisa tingkat kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi terhadap penyampaian SPT di Kota Pontianak tahun 2007-2009 

menerangkan bahwa tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan secara umum masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena masih 

awamnya Wajib Pajak dalam hal pengetahuan tentang Perpajakan itu sendiri 

sehingga menimbulkan ketidaktahuan Wajib Pajak akan arti penting pembayaran 

pajak yang mereka bayar. 

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian terdahulu mempunyai 

kesamaan dalam hal meneliti tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan di kota Malang. Sedangkan perbedaanya dengan penelitian 

terdahulu adalah berdasarkan golongan pajaknya.  
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Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidak patuhan secara bersamaan 

akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak yang mengakibatkan 

berkurangnya dana pajak ke kas negara. Suprapti (1999) dalam Widi (2011) 

mengungkapkan bahwa pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak akan dipengaruhi 

oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi tax service dan tax 

enforcement. Perbaikan administrasi perpajakan melalui reformasi perpajakan 

diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. 

Menurut Suprapti (1999) dalam Widi (2011), selama ini masyarakat masih 

belum memiliki kesadaran untuk memenuhi atau melaksanakan kewajiban 

perpajakannya, hal tersebut mungkin dikarenakan masyarakat memiliki 

kekurangan dalam pemahaman pentingnya pajak bagi semua pihak. Mereka 

menganggap bahwa pajak sebagai sesuatu yang memberatkan karena pajak bisa 

mengurangi pendapatan. Sehingga pemerintah berupaya terus meningkatkan 

jumlah wajib pajak dan menekan kepatuhan dalam pembayaran pajak kepada 

masyarakat untuk menambah penerimaan Negara salah satuya dengan merubah 

system pemungutan pajak. Selain itu, pajak merupakan materi yang menarik 

untuk di teliti, karena peraturan pajak berubah-ubah seiring dengan kondisi 

Negara perlu sekiranya kita untuk mengtahui perubahan apa yang sedang terjadi 

agar kita dapat mematuhi peraturan tersebut. Oleh karena itu, penulis menetapkan 

objek penelitian pada KPP Pratama Malang Selatan untuk mengetahui seberapa 

besar tingkat kepatuhan wajib pajak di kota Malang. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar berlakang dan identifikasi permasalahan di atas, maka 

dalam penelitian ini perumusan masalah yang diajukan adalah : 

Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak jika dilihat 

dari, 

1. Kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan kembali Surat Pemberithuan 

(SPT) Tahunan, 

2. Kepatuhan dalam pembayaran Pajak Penghasilan (PPh). 

 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan yang dikemukakan di sini adalah untuk membatasi ruang 

lingkup penelitian serta mempertimbangkan data yang tersedia maka penulis 

membatasi penelitian pada tahun 2008-2010 dan penelitian hanya mencakup 

penyampaian SPT Tahunan dan penerimaan Pajak Penhasilan saja. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

(WP) dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), dan membayar Pajak 

Penghasilan (PPh) sesuai undang-undang ketentuan umum peraturan undang – 

undang perpajakan. 
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E. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, 

beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah : 

1. Sebagai sarana informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak  dalam tingkat 

kepatuhan WP untuk mendukung program pemerintah dalam 

meningkatkan  penerimaan pajak dan sebagai sarana untuk dijadikan 

bahan pertimbangan dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan pada 

masa yang akan datang. 

2. Sebagai masukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya. 


