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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penerimaan pajak menjadi proporsi penerimaan internal terbesar dalam APBN 

negara. Dilihat dari proporsi penerimaan pajak yang merupakan proporsi penerimaan 

negara terbesar dalam APBN negera, tiap tahunnya dominasi penerimaan pajak 

mencapai diatas 73% dan paling tinggi 86,2% didalam APBN negara dari tahun 2012 

hingga tahun 2017. Tahun 2017 proporsi penerimaan pajak mencapai 85,6%, PNBP 

(penerimaan negara bukan pajak) berkontribusi sebesar 14,3%, dan Hibah 0,1% 

(Direktorat Penyusunan APBN, 2017). 

  Salah satu upaya yang bisa dilakukan negara untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat  adalah menggali dan memaksimalkan pendapatan negara salah satunya 

adalah penerimaan pajak (Agung, 2007). Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal 

Pajak telah melakukan berbagai cara untuk memaksimalkan penerimaan pajak, salah 

satu upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak tersebut melakukan reformasi 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang awalnya menggunakan Official 

Assesment System menjadi Self Assesment System.  

Official Assesment System yaitu sistem yang memberikan wewenang kepada 

pihak fiskus untuk menentukan besar pajak yang terutang oleh wajib pajak baik itu 

wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi (Muliari & Setiawan, 2011). Self 

Assesment System yaitu sistem yang menuntut dan memberi wewenang kepada wajib 

pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya sendiri mulai dari mendaftarkan, 
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menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutangnya. Self 

Assesment sytem ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi hal 

yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak .  

Jumlah wajib pajak bertambah tiap tahunnya, namun terdapat kendala yang 

menghambat upaya peningkatan rasio pajak, salah satu kendala tersebut adalah tentang 

kepatuhan wajib pajak (Rahman, 2009). Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di 

Indonesia saat ini masih relatif rendah. Hal ini tercermin dari rendahnya rasio pajak 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu pada angka 11,77%, prosentase ini jauh 

lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, terutama Thailand 

dengan tax ratio diatas 15%, bahkan rata-rata negara OECD penerimaan pajaknya 

sebesar 33,8% dari PDB (Direktorat Penyusunan APBN, 2017). 

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi wajib pajak dalam membayar dan 

melaporkan pajak yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan akan peraturan dan 

sanksi perpajakan. Pemahaman wajib pajak adalah cara wajib pajak dalam memahami 

peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Saat ini 

masih banyak wajib pajak yang belum memahami akan peraturan perpajakan antara 

lain mengetahui dan berusaha memahami undang-undang perpajakan, cara pengisian 

formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan Surat Pemberitahuan 

(SPT), sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajibannya dalam perpajakan. 

 Menurut Setiawan (2008)  dalam Wijanarko (2014) tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak yang paling utama adalah tingkat kepatuhannya dalam penyampaian Surat 
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Pemberitahuan Tahunan (SPT) maupun masa secara benar dan tepat pada waktunya. 

Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak dalam menyampaikan SPT secara 

benar dan tepat waktu akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Seiring 

dengan perkembangan zaman dan teknologi, sejak tahun 2005 Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) memberlakukan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) sudah pada 

semua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan  Kanwil Direktorat Jendeeral 

Pajak (DJP). Pada akhir Desember tahun 2015 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2015, yang 

mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional 

Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (ASN/TNI/Polri) membuat SPT Tahunan Wajib 

Pajak Orang Pribadi menggunakan e-SPT. Dengan adanya Surat Pemberitahuan 

Elektronik (e-SPT) ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. E-SPT dapat memudahkan wajib pajak 

dalam pembuatan SPT yang awalnya secara manual dimana wajib pajak masih 

menghitung sendiri secara manual pajak terutangnya, dengan adanya e-SPT ini wajib 

pajak tidak perlu menghitung sendiri pajak terutangnya karena jumlah pajak 

terutangnya secara otomatis telah dihitung oleh komputer. Kepatuhan wajib pajak juga 

dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.  

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri 

dan berhubungan dengan karakter individu wajib pajak untuk menjalankan kewajiban 

perpajakannya, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri 

wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan sekitar dari wajib pajak (Fuadi & 

http://semenpanrb2015_08.pdf/
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Mangoting, 2012). Salah satu faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan wajib 

pajak adalah sanksi pajak. Sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan kepada 

wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan yang tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Agar peraturan-peraturan perpajakan 

dipatuhi oleh wajib pajak, maka pemerintah mengeluarkan sanksi-sanksi untuk wajib 

pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Dalam hal ini pemerintah berharap dengan 

adanya sanksi pajak ini maka wajib pajak akan memandang dan berfikir bahwa sanksi 

pajak akan banyak merugikan mereka jika melanggar peraturan-peraturan perpajakan 

yang ada (Utami, 2013). 

Sari dkk (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh e-SPT terhadap 

kepatuhan wajib pajak badan dengan populasi penelitian seluruh wajib pajak badan 

yang terdaftar di KPP Madya Malang. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya 

pengaruh e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT. 

Muliari & Setiawan (2011), dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh presepsi 

sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak 

orang pribadi menunjukkan hasil bahwa presepsi wajib pajak tentang sanksi pajak dan 

kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Boham 

(2015) dalam penelitiannya tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan 

terhadap keptuhan wajib pajakorang pribadi dengan menggunakan teknik analisis data 

regresi berganda menyatakan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak.  
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Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh e-SPT, Sanksi Pajak, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajip Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan 

bebas”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 

2. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak? 

3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 

C. Batasan Penelitian 

Batasan pada penelitian ini adalah penelitian ini hanya meneliti wajib pajak orang 

pribadi dan hanya wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kepanjen yang 

menggunakan e-SPT. 

D. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh e-SPT,  pemahaman 

peraturan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi literatur ilmu 

Akuntansi, terutama dalam bidang perpajakan. Sebagai bahan referensi lebih lanjut 

dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, diharapkan juga 

dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan khususnya tentang 

kepatuhan wajib pajak, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam usaha pemerintah untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang 

memengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah e-SPT, 

pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi pajak terutama bagi daerah lokasi 

penelitian. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan hal-hal menegenai 

pelayanan dan program-program yang dapat memudahkan dan meringankan wajib 

pajak dalam hal melakukan kewajiban perpajakannya. Pemerintah juga harus 

mempertimbangkan kegiatan-kegiatan sosialisasi untuk pengenalan dan menambah 

pemahaman wajib pajak tentang perpajakan,cara atau proses-proses perpajakan yang 

dapat memudahkan wajib pajak, serta sanksi bagi pelanggar peraturan perpajakan. 

Dimana hal-hal tersebut dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak dan 

demi kenyamanan serta penilaian positif dari wajib pajak agar wajib pajak lebih patuh 

dalam memenuhi kewajiban pajaknya. 

 




