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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pajak merupakan pendapatan utama dalam negeri, terbukti dalam postur APBN 

2015 pendapatan dari sektor pajak sebesar 67% dari pendapatan dalam negeri. 

Begitu besar kontribusi dana pajak terhadap pembiayaan negara sehingga 

pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak. 

Berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan dana pajak telah dilakukan 

diantaranya mencanangkan usaha ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan serta 

melakukan perubahan sistem pemungutan pajak. 

Salah satu teori yang mendukung pemungutan pajak adalah teori gaya pikul. 

Teori ini menekankan pada asas keadilan, dimana pajak yang dibayarkan sesuai 

dengan kemampuan wajib pajak berdasarkan penghasilan yang diperolehnya. Teori 

ini menyatakan bahwa jasa-jasa yang diberikan negara kepada warganya 

memerlukan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh seluruh orang yang 

menikmatinya, biaya tersebut dalam bentuk pajak. Penerimaan perpajakan dari 

tahun ke tahun mengalami peningkatan secara nominal maupun persentase namun 

secara realisasi penerimaan pajak dari tahun 2009 sampai tahun 2014 belum ada 

yang dapat memenuhi target sesuai dengan APBN. Hal tersebut terjadi karena 

peningkatan penerimaan sektor pajak diimbangi dengan meningkatnya APBN dari 

tahun ke tahun. Berdasarkan teori gaya pikul dan meningkatnya APBN, hal ini 

memberikan tugas pemerintah untuk selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah 

penerimaan pajak dengan cara meningkatkan tax compliance behavior wajib pajak 
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Pemungutan pajak bukanlah perkara yang mudah, diperlukan hubungan timbal 

balik antara fiskus dan wajib pajak. Hubungan ini dilihat dari sudut pandang fiskus 

yaitu memberikan pelayanan publik yang diarahkan sebagai cara untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-

undangan. Pelayanan publik berkualitas berupa sikap dan informasi yang dapat 

membantu wajib pajak sehingga dapat memberikan kepuasan wajib pajak ketika 

melakukan kewajiban perpajakannya yang nantinya diharapkan dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Fiskus 

harus memberikan kesan positif terhadap wajib pajak dengan cara konkrit yaitu 

menunjukkan perilaku sopan, ramah dan membantu wajib pajak apabila menemui 

kesulitan dalam hal perpajakan. Dengan fiskus menunjukkan sikap atau perilaku 

yang baik dalam melayani wajib pajak maka diharapkan ketakutan wajib pajak 

dalam hal perpajakan berubah menjadi hal positif sehingga wajib pajak melakukan 

kewajiban perpajakannya. Perilaku yang ditunjukkan oleh fiskus harus berdasarkan 

peraturan perpajakan sehingga kesan wajib pajak tentang penyalahgunaan 

wewenang oleh fiskus tidak terbukti (Fidel, 2010; Widayati dan Nurlis, 2010) 

Pajak merupakan iuran wajib yang bersifat tidak langsung, artinya wajib pajak 

tidak dapat merasakan hasil iuran yang dikeluarkan untuk membayar pajak secara 

langsung seperti fasilitas umum yang baik merupakan salah satu bentuk dari 

pembayaran pajak. Karena iuran berupa pajak tidak dapat dirasakan secara 

langsung, wajib pajak tidak mengetahui bentuk konkrit dari iuran yang telah 

dikeluarkan untuk membayar pajak, hal ini menyebabkan wajib pajak tidak suka 

membayar pajak. Apabila hal seperti ini berlanjut yaitu wajib pajak tidak 
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mengetahui dan memahami tentang perpajakan maka wajib pajak tidak merasa 

bangga dalam membayar pajak dan berpartisipasi dalam pembiayaan negara atau 

daerah. Oleh karena itu dibutuhkan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan. 

Pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan tidak sekedar itu namun banyak hal 

seperti kapan memperoleh NPWP, bagaimana perhitungan pajak penghasilan, apa 

hak dan kewajiban dari wajib pajak, dan lain-lain (Widayati dan Nurlis, 2010). 

Adanya undang-undang tentang perpajakan yang telah dibuat perlu cara untuk 

menaatinya, cara untuk menaatinya yaitu dengan memberikan sanksi apabila 

melanggar aturan tersebut. Dalam undang-undang perpajakan secara jelas telah 

menyatakan bahwa kewajiban wajib pajak adalah membayar pajak dan apabila 

wajib pajak melanggar undang-undang tersebut maka akan dikenakan sanksi. 

Sanksi ini dilakukan untuk memberikan perlindungan pada wajib pajak yang belum 

melakukannya dan efek jera kepada wajib pajak yang melanggarnya supaya 

dikesempatan lain tidak lagi melanggar aturan yang telah disepakati. Wajib pajak 

akan patuh terhadap perpajakan apabila melihat bahwa sanksi pajak benar-benar 

dijalankan dan banyak merugikan wajib pajak itu sendiri, sehingga semakin berat 

sanksi yang diberikan atas apa yang telah dilanggar maka akan semakin rugi wajib 

pajak yang melanggar tersebut (Jatmiko, 2006; Widayati dan Nurlis, 2010) 

Wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya membutuhkan 

kesadaran yang muncul dari diri sendiri. Kesadaran tersebut tidak dapat dipaksaan 

dan bersifat ikhlas. Kesadaran dalam diri wajib pajak akan timbul apabila wajib 

pajak memiliki rasa bangga untuk membayar pajak serta mengetahui wujud konkrit 

dari iuran yang dibayarkan. Kesadaran wajib pajak akan muncul apabila wajib 
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pajak mengetahui manfaat atau fungsi iuran yang dibayar yaitu sebagai pembiayaan 

negara atau daerah dimana hal tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan 

masyarakat.Salah satu cara untuk mengetahui tingkat kesadaran wajib pajak dengan 

melaksanakan sistem pemungutan pajak dengan baik dan benar. Saat ini Indonesia 

menganut  self assessment system yaitu memberikan kepercayaan penuh kepada 

wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri perpajakannya, 

hal ini sangat bergantung dengan tingkat kejujuran dari wajib pajak itu sendiri. 

Selain kejujuran, dalam sistem pemungutan seperti ini diperlukan kesadaran dari 

wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Sebagai masyarakat 

Indonesia harus memiliki tingkat kesadaran yang tinggi yaitu sebagai warga negara 

yang selalu dan harus menjunjung tinggi UUD 1945 sebagai dasar hukum 

penyelenggaraan negara, dengan dilakukannya hal tersebut maka masyarakat atau 

wajib pajak juga harus memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan perpajakan 

sebagai turunan dari UUD 1945 (Fikriningrum, 2012; Mutia, 2014) 

Tingkat tax compliance behavior wajib pajak tidak dapat terlepas dengan 

lingkungan dimana wajib pajak tersebut tinggal. Menurut Muhammad Irfan Helmy 

dalam Sulismadi dan Sofwani (2011), “Insan ibn al-bi’ah”. Manusia adalah anak 

dari lingkungan.” Kualitas lingkungan berbanding lurus dengan kualitas manusia 

yang hidup yang ada didalam lingkungan tersebut. Apabila lingkungan tersebut 

baik maka kualitas hidup manusia akan ikut baik namun apabila lingkungan 

tersebut buruk maka kualitas manusia akan ikut buruk. Hal ini menunjukan bahwa 

manusia (wajib pajak) tidak dapat terlepas sepenuhnya dari pengaruh lingkungan 

yang melingkupinya. Dari lingkungan nantinya manusia akan belajar tentang baik 
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dan buruk (Sulismadi dan Sofwani, 2011). Berdasarkan hal tersebut, apabila 

lingkungan wajib pajak mendukung untuk melaksanakan kewajiban perpajakan 

maka wajib pajak akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku 

dan sebaliknya. Lingkungan wajib pajak disini terdiri dari keluarga, teman, jaringan 

sosial, fiskus, dan segala sesuatu yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak 

orang pribadi untuk meningkatkan kewajiban perpajakannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Caroko dkk. (2015), Mutia (2014), dan Siregar 

dkk. (2012) bahwa pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, 

kesadaran, tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Sedangkan penelitian Widayati dan Nurlis (2010) menyatakan bahwa 

kesadaran wajib pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan 

mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak namun 

pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kemauan membayar pajak. 

Oleh sebab itu perlu diketahui faktor apa saja yang dapat meningkatkan tax 

compliance behavior wajib pajak sehingga pendapatan sektor pajak meningkat. 

Peneliti tertarik menggunakan beberapa faktor sebagai variabel bebas dalam satu 

penelitian, variabel independen yang digunakan yaitu : kualitas layanan fiskus, 

pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak dan 

menambah variabel moderasi yaitu lingkungan, yang dapat memperkuat atau 

memperlemah hubungan variabel independen dan variabel dependen.  
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Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Faktor-faktor Yang Memengaruhi Tax Compliance Behavior 

Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Lingkungan Sebagai Pemoderasi” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat diteliti sebagai 

berikut: 

1. Apakah kualitas layanan fiskus, pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan 

dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tax compliance behavior 

wajib pajak orang pribadi? 

2. Apakah lingkungan memoderasi pengaruh kualitas layanan fiskus, 

pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak 

terhadap tax compliance behavior wajib pajak orang pribadi? 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut: 

a. Menguji bukti empiris pengaruh kualitas layanan fiskus, pengetahuan wajib 

pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran  wajib pajak terhadap tax compliance 

behavior wajib pajak orang pribadi 

b. Menguji bukti empiris apakah lingkungan memoderasi pengaruh kualitas 

layanan fiskus, pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran 

wajib pajak terhadap tax compliance behavior wajib pajak orang pribadi  

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian sebagai berikut: 
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a. Sebagai tambahan pengetahuan untuk sektor perpajakan mengenai hal apa saja 

yang dapat memengaruhi tax compliance behavior wajib pajak orang pribadi. 

b. Sebagai alat ukur dalam meningkatkan tax compliance behavior wajib pajak 

orang pribadi. 

c. Memberikan pandangan kepada pemerintah dalam usaha intensifikasi dan 

ekstensifikasi perpajakan. 

d. Bermanfaat dalam mengungkapkan penyebab rendahnya tingkat tax 

compliance behavior wajib pajak orang pribadi. 


