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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Indonesia memiliki dua sumber pendapatan negara. Pajak adalah 

salah satu sumber penerimaan yang cukup besar dan sumber dana yang 

penting bagi pembangunan nasional. Menurut Rochmat soemitro yang 

dikutip oleh Mardismo (2011) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan 

dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Rustiyaningsih (2011) berpendapat Penerimaan pajak dipengaruhi oleh 

pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan 

meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai 

kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Selain itu besarnya 

pemunggutan pajak, penambahan wajib pajak dan optimalisasi penggalian 

sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan 

penerimaan dari pajak.  

Menurut Ling Chau, yang dikutip oleh Putri (2012) faktor yang 

mempengaruhi penerimaan pajak suatu daerah diantaranya adalah tingkat 

kepatuhan wajib pajak masyarakat di daerah tersebut. Apabila masyarakat 

semakin sadar dan patuh akan peraturan perpajakan maka tentunya akan 

berimbas kepada peningkatan pendapatan pajak dalam negeri. Semakin 
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besar jumlah pajak yang diterima akan semakin menguntungkan bagi 

negara. 

Pajak daerah memiliki kontribusi yang tinggi dalam peningkatan 

pendapatan asli daerah. Salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. 

Menurut Putri (2012), pembangunan daerah tiap kabupaten/kota salah 

satunya dibiayai melalui dana yang didapat melalui pajak kendaraan 

bermotor. Oleh karena itu,  pemungutan penerimaan pajak ini perlu 

dioptimalkan sebaik mungkin. Tingginya jumlah pengguna kendaraan 

bermotor dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah kendaraan 

bermotor yang ada. 

Di Kabupaten Sampang, sampai dengan tahun 2016, jumlah 

kendaraan roda dua sebanyak 61.611 unit, kendaraan roda tiga sebanyak 

sebanyak 176 unit, dan kendaraan roda empat sebanyak 6.683 unit. 

Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maka Wajib Pajak 

yang membayar pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat. 

Berikut merupakan data jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di 

Samsat Kabupaten Sampang tahun 2012-2016. 

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Samsat 

Kab. Sampang Tahun 2012-2016 

Tahun R2 % R3 % R4≤ % Jumlah 

2012 41.086 85.69 176 0.37 6.683 13.94 47.945 

2013 49.147 86.03 210 0.37 7.774 13.61 57.131 

2014 52.899 85.60 304 0.49 8.598 13.91 61.801 

2015 59.906 85.46 367 0.52 9.825 14.02 70.098 

2016 64.611 84.95 360 0.47 11.066 14.55 76.037 

 Sumber: Samsat Kab. Sampang (2017) 
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Dapat dilihat dari tabel bahwa terdapat peningkatan jumlah 

kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Namun peningkatan ini tidak 

dibarengi dengan jumlah masyarakat yang membayar pajak kendaraan 

bermotornya. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 

Tabel 1.2 Jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak 

Tahun 
Jumlah 

kendaraan 

Jumlah kendaraan yang 

membayar pajak 
Selisih % 

2012 47.945 46.180 1.765 3,68 

2013 57.131 55.052 2.079 3,64 

2014 61.801 60.662 1.139 1,84 

2015 70.098 65.923 4.175 5,95 

2016 76.037 68.842 7.195 9,46 

Sumber: Samsat Kab. Sampang (2017) 

Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak. Yang pertama adalah kesadaran wajib pajak. Menurut Amelia 

(2016) Kesadaran wajib pajak dapat lihat dari kesungguhan dan keinginan 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika ada 

kesadaran wajib pajak maka sikap patuh, taat, dan disiplin akan muncul. 

Kesadaran wajib pajak  sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak. 

Faktor dua yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah 

pengetahuan pajak. Menurut Arum (2012) Tanpa adanya pengetahuan 

tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas 

membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak 

disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang 

perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, 
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karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan 

disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri  

Faktor ketiga yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak 

adalah kualitas pelayanan. Pelayanan terbaik yang diberikan petugas 

terkait yang meliputi bantuan kepada wajib pajak. Menurut Sapriyadi 

(2006) Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan 

wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika pelayanan 

terhadap wajib pajak baik maka akan berdampak kepada penerimaan pajak 

untuk tahun–tahun berikutnya. 

Sanksi perpajakan menjadi faktor keempat yang berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan 

bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma 

perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2011:59). Menurut 

Susilawati (2013) Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan 

pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan 

perpajakan.  

Pada penelitian ini, peneliti menguji kembali penelitian Putri 

(2012) dan Susilawati (2013). Putri (2012) melakukan penelitian mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak kendaraan bermotor di denpasar. Variabel bebas yang digunakan ada 

empat yaitu kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, 

dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah kesadaran 



 

5 
 

wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi 

perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sedangkan Susilawati (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan 

akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan 

bermotor. Variabel bebas yang digunakan ada empat yaitu kesadaran wajib 

pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan 

public. Hasil penelitian yang diperoleh adalah kesadaran wajib pajak, 

pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik 

berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak 

Kendaraan Bermotor.   

Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan empat variabel bebas 

yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan 

dan sanksi perpajakan. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang 

tercatat di Kantor SAMSAT Kabupaten Sampang. 

Berdasarkan latar belakang telah dipaparkan di atas, penelitian ini 

berjudul, “Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, 

Kualitas Pelayanan Perpajakan , dan Sanksi Perpajakan Dapat 

Digunakan Untuk Memprediksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib 

Pajak di Kabupaten Sampang)” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut  

1. Bagaimana kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, 

kualitas pelayanan, sanksi perpajakan ? 

2. Apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas 

pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan dapat digunakan untuk 

memprediksi tingkat kepatuhan wajib pajak? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Untuk menganalisis  kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, 

pengaruh kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan. 

2. Untuk menguji kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, kualitas 

pelayanan, sanksi perpajakan dapat digunakan untuk memprediksi 

tingkat kepatuhan wajib pajak kepatuhan wajib pajak. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini, 

pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan perpajakan 

khususnya kepatuhan wajib pajak dapat bertambah. 

2. Manfaat Praktis 
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Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan dan 

referensi dalam usaha peningkatan kepatuhan perpajakan terutama 

dalam kaitannya dengan kesadaran, kualitas pelayanan, dan sanksi 

perpajakan khususnya di wilayah penelitian. 


