
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sumber pendapatan negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, dimana semua 

hasil pendapatan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan 

meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu sumber pendapatan 

negara adalah dari sektor pajak. Kontribusi pendapatan pajak terhadap penerimaan 

negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun.  

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 sebanyak 

77.98% pendapatan negara dianggarkan dari sektor perpajakan. Hal ini ditunjukkan 

melalui data berikut ini: 

Tabel 1.1 

Tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 

(dalam triliun rupiah) 

 

APBN 2013 

Pendapatan Negara  

Pendapatan Perpajakan 1.192,9 

Pendapatan Bukan Pajak 332,2 

Hibah 4,5 

Total Pendapatan Negara 1.592,6 
Sumber: www.Fiskal.depkeu.go.id 

Karena kontribusi pendapatan pajak yang sangat besar dalam mendanai 

pengeluaran negara, maka dibutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran 

masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan 

bertanggung jawab. Upaya untuk mencapai target pajak sangat berkaitan dengan 

tugas pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam melakukan pembinaan 
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kepada Wajib Pajak, antara lain dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan 

pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Waluyo, 2012:370). 

Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan melalui pengawasan administratif, 

penerapan sanksi, penagihan dan penyidikan pajak. Hal ini berkaitan dengan adanya 

perubahan tata cara pemungutan pajak self assesment system yang berlaku sejak awal 

tahun 1984. Dengan adanya self assesment system, maka Wajib Pajak dituntut untuk 

bisa menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai 

dengan undang–undang perpajakan yang berlaku. Agar self assesment system ini 

berjalan dengan baik, maka diperlukan pengawasan oleh pihak–pihak yang 

berwenang. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai wewenang untuk 

mengawasi penerapan self assesment system yang didasarkan pada Pasal 29 Undang–

Undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang–Undang No.6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan 

Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan 

lain untuk melaksanakan ketentuan perturan perundang–undangan yang berlaku. 

Sasaran yang dituju dengan adanya pemeriksaan pajak adalah pengawasan 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.  

Menurut Nurmantu (Nurmantu, 2003:148) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan 

sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan 

dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut beberapa survei yang dilakukan oleh 

harian Seputar Indonesia (www.ortax.org) tahun 2011, dari 520.000 Wajib Pajak 

Orang Pribadi di Jawa Barat hanya 14% yang aktif membayar pajak. Penilaian 

tersebut dilihat tidak hanya dari jumlah pembayaran pajak tetapi juga pengembalian 
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Surat Pemberitahuan. Berdasarkan pada penilaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Jawa Barat pada tahun 2011 dinilai masih rendah. 

Begitupun tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia pada semester awal tahun 

2012 masih rendah. Ini dikemukakan oleh harian Bisnis Indonesia pada tanggal 30 

Juli 2012 (www.ortax.org). Dari dua puluh dua juta jiwa hanya 45.5% yang patuh 

terhadap kewajibannya membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 1.2 

Tabel Rasio Penyampaian SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi 2011 

Uraian Perseorangan Total 

Wajib Pajak yang Terdaftar 16.104.163 17.694.317 

WajibPajak yang Melapor 8.812.251 9.332.626 

Rasio Kepatuhan (%) 54.72 52.74 

Sumber: www.ortax.org  

Ilmu psikologi mengenal Hukum Efek (the Law of Effect, E.L.Thorndike) 

yang mengatakan bahwa hukuman yang konsisten terhadap suatu perbuatan akan 

menghilangkan atau menghapuskan perbuatan itu, sedangkan hadiah atau ganjaran 

yag positif bisa meningkatkan frekuensi atau intensitas suatu perbuatan. Hukum Efek 

ini dikenal juga dengan istilah reward-punishment theory. Namun, Hukum Efek ini 

tidak selamanya dapat membuat orang jera. Pada kenyataannya, walaupun dalam 

sejarah kepenjaraan sudah banyak sekali manusia yang sudah pernah dihukum 

penjara, namun tindak kejahatan tidak pernah berkurang sampai hari ini 

(www.ortax.org). Salah satu contohnya didapat dari artikel yang dibuat oleh Wiyoso 

Hadi yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak sudah menempuh berbagai 

cara, termasuk dengan melakukan pemeriksaan pajak untuk dapat meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak. Namun, hasil yang didapatkan masih jauh dari yang 

diharapkan (www.pajak.go.id).  
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Menurut Herryanto, et al (2013) pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada 

penerimaan pajak penghasilan. Hal ini didukung oleh penelitian Rahayu (2011) yang 

menyebutkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak 

Badan. Demikian juga dengan hasil penelitian Suryadi (2006) yang mengatakan 

bahwa pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak, 

penerimaan pajak yang tinggi dapat menjadi salah satu alat ukur tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak. Namun, bukti-bukti empiris tersebut tidak didukung oleh Radianto 

(2009) yang mengatakan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan antara 

Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah diperiksa dan Wajib Pajak Orang Pribadi 

yang belum diperiksa. Demikian pula menurut Suhendra (2010) menyebutkan bahwa 

pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. 

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, dapat dilihat bahwa pemeriksaan 

pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penulis ingin 

melihat perbedaan antara kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah diperiksa 

dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum diperiksa. Oleh karena itu, penulis 

membuat penelitian yang berjudul “Analisa Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi yang Sudah Diperiksa dan yang Belum Diperiksa di Kelurahan 

Ciateul” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

apakah ada perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah 

diperiksa dan yang belum diperiksa di Kelurahan Ciateul. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah diperiksa dan 

yang belum diperiksa di Kelurahan Ciateul. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

1. Untuk Direktorat Jenderal Pajak  dapat bermanfaat untuk menentukan kebijakan 

peningkatan penerimaan pajak dari sisi kepatuhan pajak. 

2. Untuk pihak akademisi dapat digunakan sebagai tambahan bukti empiris untuk 

melakukan penelitian yang lebih lanjut.  
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