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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara sekaligus menjadi 

sektor yang potensial dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional. Dana 

yang dibutuhkan pemerintah akan meningkat seiring dengan adanya peningkatan 

kebutuhan pembangunan, maka peran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya 

dalam membayar pajak akan dapat membantu berjalannya pertumbuhan negara.  

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi 

Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Penerimaan dari sektor pajak 

menjadi sumber utama dalam hal pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN). Hal tersebut dapat kita lihat dari kontribusi penerimaan sektor 

pajak pada KPP Pratama Kabupaten Sidoarjo periode 2015-2017 seperti disajikan 

pada Tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1.1 

Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Sidoarjo 2015-2017 

Tahun pajak Target Penerimaan 

(Netto) 

Prosentase 

2015 934.615.793.184 757.083.629.264 81,00 % 

2016 1.108.000.000 1.205.585.633.921 108,81 % 

2017 1.104.504.869.000 783.771.972.871 70,96 % 

Sumber : KPP Pratama Sidoarjo Utara 
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Berdasarkan Tabel 1.1 kontribusi penerimaan pajak pada KPP Pratama 

Sidoarjo Utara rata-rata lebih  dari 89 persen, bahkan pada tahun 2016 kontribusi 

penerimaan pajak mencapai 108,81 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang memiliki kontribusi 

cukup besar dalam pembangunan nasional dan pembiayaan negara.  

Upaya untuk menilai suatu keberhasilan penerimaan pajak suatu negara 

diantaranya adalah meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Kepatuhan wajib 

pajak masih sangat rendah di Indonesia, berdasarkan indikator berupa rasio pajak 

di tahun 2016 masih di bawah 11%. Namun, pada KPP Pratama Sidoarjo sudah 

mengalami peningkatan di tiap tahunnya yaitu pada tahun 2017 kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi mencapai 105,88%. Menurut Ananda., dkk (2015) Salah satu 

faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sosialisasi. Dengan 

adanya sosialisasi diharapkan pengetahuan menjadi lebih luas dan meningkatnya 

pemahaman sehingga akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar 

pajak (Julianti, 2014). Sosialisasi perpajakan menjadi salah faktor yang tidak dapat 

dipisahkan dalam peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. 

Kepatuhan pajak juga selalu dikaitkan dengan reformasi perpajakan, dengan 

adanya penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang transparan dan 

akuntabel dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi yang handal dan 

terkini menjadikan kualitas sistem pelayanan perpajakan menjadi lebih baik dan 

memudahkan wajib pajak, sehingga di harapkan mampu meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Arini & Isharijadi 

(2015) tujuan dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah untuk 
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tercapainya sukarela yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan masyarakat yang 

tinggi dan mengedepankan aspek pelayanan yang tinggi. 

Menurut Astana & Merkusiwati (2017) selain sosialisasi dan modernisasi 

sistem administrasi, kesadaran Wajib Pajak juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Muliari dalam Astana & 

Merkusiwati (2017) kesadaran Wajib Pajak merupakan sebuah itikad baik 

seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin 

tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan 

kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sidoarjo Utara dipilih sebagai 

lokasi penelitian karena KPP tersebut telah menerapkan sistem administrasi 

perpajakan modern. Selain hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk 

mengembangkan penelitian sebelumnya (Ananda., dkk. 2015) dengan 

menambahkan variabel sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran 

wajib pajak sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Sosialisasi, Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan 

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sidaoarjo Utara)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah apakah 

sosialisasi, sistem administrasi perpajakan modern, dan kesadaran wajib pajak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Kabupaten Sidoarjo Utara? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang diangkat di atas, tujuan penelitian ini adalah 

Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi, sistem administrasi perpajakan modern, 

dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sidoarjo Utara. 

b. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian antara lain dapat memberikan masukan bagi beberapa 

pihak antara lain adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu 

pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah Sosialisasi, Sistem 

Administrasi Perpajakan Modern, dan Kesadaran Wajib Pajak serta 

pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Kabupaten Sidoarjo Utara. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Instansi Pajak  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai 

masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak 

dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT dan 

pembayaran pajak ke kas negara.  
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b. Bagi Penulis  

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan 

mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama 

perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan di 

masyarakat.  

c. Bagi Wajib Pajak  

Sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan mengenai 

perpajakan dan dapat memberikan penilaian mengenai kinerja Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sidoarjo Utara. 

 


