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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi 

pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof. 

Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat 

jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Prof. Dr. Mardiasmo M. A., 

2018). Negara mempunyai kewajiban membawa seluruh rakyatnya untuk 

mencapai keadilan dan kemakmuran. Sudah seharusnya, negara juga 

menuntut haknya untuk memungut pajak guna menyediakan dana bagi 

pengeluaran  dalam melaksanakan kewajiban tersebut. 

Di Indonesia, pajak sebagai sumber penerimaan negara yang setiap 

tahunnya mengalami peningkatan, tercatat pada tahun 2018 penerimaan 

perpajakan sebesar 1.618,1 T (Kemenkeu, 2018). Sedangkan pada tahun 2019 

mengalami peningkatan sebesar 1.786,4 T (Kemenkeu, 2019). Hal ini 

dikarenakan kebutuhan belanja negara dari tahun ketahun semakin meningkat 
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dengan pajak sebagai sumber utamanya. Berbagai kebijakan pokok 

pemerintah disektor penerimaan negara yang telah dan yang sedang 

dilakukan pada upaya meningkatkan penerimaan pajak. Peningkatan 

penerimaan pajak selain di upayakan melalui pemeriksaan, penyidikan, dan 

penagihan dapat juga diperoleh dari self assessment system yaitu 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Pembayaran 

pajak digunakan untuk membangun sarana dan prasarana demi kepentingan 

bersama. Dalam hal ini masyarakat sangat berperan penting dalam 

meningkatkan penerimaan pajak. Dari ketentuan diatas salah satu jenis 

penerimaan pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dibebankan atas 

transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang 

pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak 

(PKP). Yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN 

adalah para pedagang atau penjual, namun pihak yang berkewajiban 

membayar PPN adalah konsumen akhir. PPN atau Pajak Pertambahan Nilai 

dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

Seiring perkembangannya, pemunguntan pajak dalam rangka 

peningkatan penerimaan kas negara, khusususya pada penerimaan pajak 

sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) guna menambah fasilitas yang ada, 

namun masih ada beberapa perusahaan yang wajib pajak  dengan sengaja 

tidak melaporkan usaha untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, 
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guna mengelabui kantor pelayanan pajak pratama seperti pada kasus 

pengusaha properti yang terjadi di manado sehingga terdakwa harus 

membayar denda sesuai ketentuan yang ada dan mendekam dalam penjara 

selama 3 tahun (Keuangan, 2015). 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare adalah salah satu lembaga yang 

memiliki wajib pajak terbanyak di jawa timur dengan Wajib Pajak terdaftar 

222,375 di tahun 2017 dan meningkat lagi di tahun 2018 dengan 250,789 

Wajib Pajak terdaftar. Terletak dikota Kediri dimana lembaga perpajakan 

yang menangani berbagai masalah perpajakan yang terjadi disekitar 

lingkungan kerjannya maupun kesadaran wajib pajak orang pribadi atau 

wajib pajak badan dalam meleporkan SPT masa PPN sebagai wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang- undang. 

Berdasarkan latar belakang yang membahas tentang tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam pelaporan SPT masa PPN. Maka 

penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan 

judul “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan 

Dalam Melaporkan SPT Masa PPN Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Pare”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan dalam 

melaporkan SPT masa PPN tahun 2017-2018 di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Pare? 
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2. Kendala dan solusi apa yang dihadapi Wajib Pajak Orang Pribadi dan 

Badan dalam melaporkan SPT Masa PPN tahun 2017-2018 di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Pare? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah badan 

usaha atau orang pribadi yang terdaftar sebagai PKP dan rasio tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Penyampaian Surat 

Pemberitahuan masa PPN yang terdaftar dan kendala Wajib Pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Pare tahun pajak 2017-2018. 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan 

Badan dalam melaporan SPT masa PPN tahun 2017-2018 di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Pare. 

2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi Wajib Pajak Orang 

Pribadi dan Badan dalam melaporkan SPT Masa PPN tahun 2017-2018 

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare. 
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E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada pembaca 

sebagai berikut : 

1. Bagi kantor pelayanan pajak pratama pare 

Hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan perkembangan tingkat 

kepatuhan Orang Pribadi dan Badan dalam melaporkan SPT masa PPN. 

Kendala Wajib Pajak OP dan Badan dalam melaporkan SPT Masa PPN. 

2. Bagi Penulis 

a. Menambah wawasan bagi penulis atau ilmu pengetahuan tentang 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  

b. Sebagai syarat penulisan tugas akhir dan menyelesaikan studi 

Diploma-III di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3. Bagi Pembaca 

Memberi pengetahuan dan wawasan bagi pembaca. Dan dapat 

menggunakan penelitian ini sebagai acuan dalam melakukan topik 

sejenis sebagai perbandingan sehingga dapat memperbaiki kekurangan 

dalam penelitian ini.


