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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang mempunyai potensi besar 

untuk mendukung program kerja pemerintah dalam melakukan perubahan 

sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai. Namun upaya dalam meningkatkan 

penerimaan negara dari sektor pajak masih terdapat banyak kendala diantaranya 

tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah sehingga wajib pajak berusaha 

untuk membayar pajaknya lebih kecil daripada yang seharusnya dan juga masih 

banyak wajib pajak yang belum melaporkan dan membayar pajak. 

Pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan di Kantor Wilayah (Kanwil) 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III Malang pada triwulan pertama 

2018 baru mencapai angka 74,54%. Kepatuhan paling minim ditunjukkan WP 

Badan. Total baru 31,77% yang melakukan pembayaran. Artinya masih ada 

sekitar 68% WP yang mangkir membayar kewajiban (malangtimes.com). Dengan 

hasil tersebut bisa dikatakan jika masyarakat belum bertanggung jawab ataupun 

patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak dapat dikatakan patuh 

apabila wajib pajak tersebut dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban 

perpajakan. Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan karena hal tersebut 

merupakan suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh semua wajib pajak. 

Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena 

apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung  

penerimaan negara dari sektor pajak akan besar.  
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Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat, serta 

tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak. Menurut Muslim 

(dalam Franklin, 2008) kepatuhan wajib pajak dipengaruh oleh beberapa faktor 

yaitu kondisi sistem adminitrasi pajak suatu negara, pelayanan pada WP, 

penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak yang merupakan 

faktor yang berasal dari pemerintah, sedangkan faktor yang berasal dari diri WP 

yaitu: tingkat pengalaman, pemahaman, penghasilan. Selain faktor-faktor tersebut 

terdapat juga faktor lain yaitu penegakan penegakan hukum perpajakan juga akan 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.  

Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata 

cara perpajakan, agar peraturan perpajakan dipatuhi maka harus ada sanksi 

perpajakan bagi para pelanggarnya (Muliari dan Setiawan, 2009:2). Wajib pajak 

baru akan memenuhi kewajiban pajaknya jika mereka menganggap bahwa sanksi 

pajak tersebut sangat merugikan dirinya. Pelaksanaan serta pemberian sanksi 

pajak yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi atau 

denda serta dapat berupa sanksi pidana. Pelaksanaan sanksi perpajakan diterapkan 

sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak 

sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Faktor lain yang 

penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya adalah kesadaran wajib pajak.  

Kesadaran perpajakan merupakan sebuah rasa yang timbul dari diri wajib 

pajak untuk membayar kewajiban pajaknya tanpa adanya paksaan dan dilakukan 

dengan rasa ikhlas. Wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah akan cenderung 
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untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan 

perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sikap yang negatif dari wajib pajak 

dengan tidak memenuhi kewajiban membayar pajak (Boediono, 1996), Sangat 

diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti serta 

manfaat dari pemungutan pajak. Masyarakat haruslah sadar bahwa kewajiban 

untuk membayar pajak bukan diperuntukkan pihak lain, tetapi justru untuk 

melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurusi segala kepentingan 

rakyat. 

Direktorat Jendral Pajak telah melakukan inovasi baru untuk 

mempermudah wajib pajak dalam melaporkan atau membayarkan pajaknya. 

Inovasi yang dilakukan ini adalah dengan membuat sebuah sistem yang lebih 

sederhana dalam pelaporan pajak yaitu dengan menggunakan e-filing. Adanya 

sistem pelaporan menggunakan e-filing dapat memudahkan wajib pajak. Wajib 

Pajak dapat melaporkan SPT setiap saat. Hal ini berarti wajib pajak dapat 

melaporkan SPT meskipun pada hari libur. Sistem ini sangat bermanfaat untuk 

wajib pajak yang tidak melapokan SPTnya dengan alasan sibuk. Selain itu, 

dengan adanya e-filing ini dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari 

penggunaan kertas. Tetapi, faktanya masih banyak wajib pajak yang belum 

mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPTnya secara elektronik, padahal banyak 

manfaat yang didapatkan apabila menggunakan e-filing ini. 

Beberapa penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh 

peneliti-peneliti. Tahar dan Sandy (2016) menemukan bahwa persepsi wajib pajak 

atas pelayanan KPP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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Apabila semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada 

wajib pajak maka hal itu akan memotivasi wajib pajak dalam membayar pajak. 

Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Penerapan sanksi pajak memang sangat dibutuhkan, setelah dilakukan wawancara 

dengan beberapa responden, mereka menyatakan bahwa tidak begitu memahami 

tentang sanksi perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Pengetahuan wajib 

pajak atas penghasilan kena pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin baik pengetahuan wajib pajak tentang 

perhitungan pajak maka akan mendorong wajib pajak dalam melaksanakan 

kewajibannya. 

Temuan warouw, dkk (2016) secara parsial sanksi perpajakan memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib 

Pajak Badan pada KPP Pratama Manado dan Bitung. Secara parsial sosialisasi 

perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan 

SPT Tahunan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Manado dan Bitung. Secara 

simultan sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan pada 

KPP Pratama Manado dan Bitung.  

Temuan agustiningsih (2016) penerapan e-filing berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Tingkat 

pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh 
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positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama 

Yogyakarta. 

Temuan Indriyani dan Sukartha (2014) data diperoleh dengan memberikan 

kuesioner. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan uji instrumen (uji 

validitas dan reliabilitas) dan uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas 

dan heteroskedasitas) untuk memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke analisis regresi 

linear berganda. Dengan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara variabel tanggung jawab moral, kesadaran wajib pajak, sanksi 

perpajakan dan kualitas pelayanan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak badan di 

KPP Pratama Badung Utara. 

Temuan Dewi dan Supadmi (2014) data diperoleh dengan memberikan 

kuesioner. Teknik analisis data penelitian menggunakan uji instrumen (uji 

validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik ( uji multikolinearitas dan uji 

heteroskedasitas) dan analisis regresi linear berganda. Kesimpulan pada penelitian 

ini adalah pemeriksaan pajak, kesadaran, dan kualitas pelayanan berpengaruh 

positif pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan. Artinya peningkatan sistem 

pemeriksaan yang dilakukan fiskus, peningkatan kesadaran yang didukung oleh 

semakin besarnya pengetahuan perpajakan Wajib Pajak, serta peningkatan 

kualitas pelayanan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam 

membayar dan menyampaikan SPT di KPP Madya Denpasar. 

Penelitian ini mengkaji kepatuhan wajib pajak badan di Kota Malang. 

Sedangkan pada penelitian terdahulu tidak meneliti kepatuhan wajib pajak di Kota 

Malang. Penelitian terdahulu meneliti kepatuhan wajib pajak badan di Manado 
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dan Bitung, Yogyakarta, Bantul, Badung Utara, dan Denpasar. Penelitian ini 

dilakukan di Kota Malang karena kepatuhan wajib pajak di Kota Malang masih 

belum merata dan masih banyak yang tidak membayar kewajiban pajaknya yaitu 

sebesar 68% WP Badan. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian ini agar 

mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak di Kota 

Malang belum merata. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang sama 

dengan penelitian terdahulu hanya saja yang membedakan adalah lokasi 

penelitian. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak, 

Penggunaan E-filing dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di 

Kota Malang” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah: 

Apakah pemahaman pajak, kesadaran pajak, penggunaan e-filing, dan sanksi 

pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Berdasarkan uraian serta rumusan masalah diatas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

Untuk menguji apakah pemahaman pajak, kesadaran pajak, penggunaan e-filing, 

dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. 

Manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis 

yaitu: 
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1. Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan tentang pemahaman pajak, kesadaran pajak, penggunaan e-filing 

dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Serta dapat 

digunakan sebagai referensi untuk peneliti lainnya yang ingin meneliti di 

bidang yang sama. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Wajib 

Pajak Badan agar dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan mereka 

terhadap kewajiban pajaknya. 

 

 


