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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber penerimaan negara republik indonesia diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dimana 

sumber penerimaan negara republik indonesia dibagi menjadi dua yaitu, 

penerimaan negara dari perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 

Penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan sumber dana utama yang 

sangat berpotensi dan mendominasi pendapatan negara indonesia yang nantinya 

akan digunakan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. 

Lebih dari 90 persen penerimaan negara adalah bersumber dari pajak. 

Dominasi pajak sebagai sumber dari penerimaan negara sangatlah wajar, karena 

penerimaan negara yang bersumber dari sumber daya alam mempunyai umur 

yang terbatas yang suatu saat akan habis dan tidak dapat lagi diperbaharui. Hal ini 

sangat berbeda dengan penerimaan pajak yang mempunyai umur tidak terbatas, 

apalagi jumlah penduduk di negara indonesia yang dari tahun ke tahun semakin 

bertambah yang berpotensi bertambahnya jumlah wajib pajak. 

Mengingat hal tersebut peran pemerintah dalam hal ini adalah direktorat 

jendral pajak melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan dan 

memaksimalkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Salah satu upaya 

yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan yaitu dengan diberlakukannya self assesment system. 

Self assesment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang 
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setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku saat ini (Siti Resmi, 2013:11). Dalam sisitem ini wajib pajak diberikan 

wewenang penuh untuk membayar, menghitung, dan melaporkan kewajiban 

perpajakan tanpa campur tangan dari pihak lain. sistem ini didasarkan atas 

kepercayaan yang diberikan oleh direktorat jendral pajak kepada wajib pajak yang 

dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang 

perpajakan yang berlaku, serta menyadari akan pentingnya membayar pajak. 

Sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantarannya adalah pemahaman yang mendalam terhadap sistem perpajakan yang 

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Sama halnya dengan 

kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak diharapkan mampu 

mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, kualitas 

pelayanan juga dapat mendorong kepatuhan dalam membayar pajak, sedangkan 

sanksi pajak pada dasarnya dimaksudkan agar masyarakat patuh dan mau 

melunasi kewajiban pajak dan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak 

yang melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 

Selain berbagai faktor yang diharapkan wajib pajak untuk memenuhi 

kewajiban membayar pajaknya, peran pemerintah harus mengeluarkan berbagai 

upaya salah satunnya adalah mengeluarkan beberapa fasilitas-fasilitas perpajakan 

yang diharapkan meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Pada tahun 2015 

direktorat jendral pajak mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi adminitrasi 

pajak.  dimana tahun 2015 ini kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah  diberi 

nama Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP). Tujuan dikeluarkannya fasilitas 

perpajakan ini tidak lain adalah untuk mengejar target pajak yang sudah di 
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targetkan pada tahun 2015, dimana target penerimaan pajak pada tahun 2015 

sebesar Rp 1.294,258 triliun sedangkan realisasinnya hingga 31 agustus hanya 

sebesar Rp 598,270 triliun atau sekitar 46,22% (www.pajak.go.id).  

Kebijakan ini hampir sama dengan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan 

pada tahun 2008 silam yang dikenal dengan kebijakan sunset policy. Dimana 

kebijakan ini sama-sama menghapus sanksi adminitrasi pajak. adapun perbedaan 

dari kebijakan tersebut adalah terletak pada peraturan yang melandasi. Jika sunset 

policy 2008 dilandasi pasal 37 A undang-undang ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan (KUP), sedangkan kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 

dilandasi oleh pasal 36 ayat (1) huruf a undang-undang ketentuan umum dan tata 

cara perpajakan (KUP). 

Kebijakan sunset policy  dikeluarkan pemerintah pada tahun 2008 dimana pada 

tahun 2008 dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah yaitu sunset policy 

penerimaan mencapai Rp 1.294,3 triliun rupiah yaitu sekitar 72 persen dari 

penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dan juga Kebijakan 

sunset policy terbukti dapat meningkatkan jumlah wajib pajak. 

Menurut Widodo (2010:243) dalam Apriany (2013) sunset policy telah 

disambut positif oleh masyarakat, terbukti secara kuantitas, sunset policy 

meningkatkan penerimaan pajak sebesar Rp. 6,9 triliun. Nilai tersebut terdiri atas 

Rp. 1,4 triliun yang merupakan nilai pajak terutang selama bulan Januari 2009 dan 

sebesar Rp. 5,5 triliun yang berasal dari setoran pajak hingga akhir bulan 

Desember 2008. Tidak hanya itu juga, sunset policy juga menambah jumlah 

kepemilikan NPWP menjadi 13 juta per akhir Maret 2009, padahal pada akhir 

tahun 2007 jumlah wajib pajak terdaftar baru sekitar 5,3 juta. Dengan demikian, 

http://www.pajak.go.id/
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dalam waktu 14 bulan kedepan terjadi peningkatan jumlah wajib pajak lebih dari 

dua kali lipat. 

Sementara itu di kabupaten Sidoarjo penerimaan pajak yang ditargetkan pada 

tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 679,6 miliar rupiah (Jawapos.com). Dengan 

dikeluarkan kebijakan pemberian pengurangan dan penghapusan sanksi 

adminitrasi ini diharapkam penerimaan pajak di kabupaten Sidoarjo dapat 

mencapai target yang sudah ditargetkan oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo. Dan 

dengan dikeluarkan kebijakan tersebut dapat mendorong wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Penelitian ini ditujukan untuk memastikan apakah dengan faktor-faktor diatas 

seperti kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan 

kualitas pelayanan dan ditambah dengan fasilitas yang diberikan oleh direktorat 

jendral pajak yaitu kebijakan tahun pembinaan wajib pajak (TPWP) ditahun 2015 

dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak di kabupaten Sidoarjo. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan dan penjelasan di atas maka peneliti menarik suatu 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kebijakan tahun pembinaan wajib pajak (TPWP) berpengaruh terhadap 

tingkat kepatuhan wajib pajak? 

2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak? 

3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak? 
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4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak? 

5. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak? 

6. Apakah kebijakan TPWP, kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, 

sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh 

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak? 

C. Tujuan Penelitian   

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kebijakan tahun pembinaan wajib 

pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 

2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap 

tingkat kepatuhan wajib pajak. 

3. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak. 

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak. 

5. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak. 

6. Untuk membuktikan secara empiris apakah kebijakan tahun pembinaan wajib 

pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan 

kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya bagi peneliti 

dan umumnya bagi dunia pendidikan tentang faktor-faktor yang mampu 

meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atau masukan 

khususnya bagi pemerintah fiskus dalam membuat kebijakan-kebijakan di masa 

yang akan datang dan lebih memperhatikan faktor-faktor yang mampu 

meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam upaya meningkatkan 

penerimaan negara dari sektor perpajakan pajak.
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