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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang0 

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus 

dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Pembangunan nasional dalam suatu negara sangatlah diperlukan, sehingga 

diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu 

tujuan pemerintah negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang 

Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan 

bagi seluruh rakyat Indonesia yang dapat diwujudkan dengan menjalankan 

pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, 

tentunya dengan didukung sumber pendapatan negara yang memadai.1 

Salah satu sumber pendapatan negara yang besar adalah pajak. “Salah satu 

usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam 

pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam 

negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang 

berguna bagi kepentingan bersama” (Waluyo, 2013;02). Dalam melaksanakan 

perpajakan terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak, 

dimana pemerintah berusaha untuk mendapatkan penerimaan dana dari pajak yang 

sebesar-besarnya, sedangkan wajib pajak berusaha untuk membayar pajak yang 

sekecil mungkin. Hal ini terjadi karena dari sudut pandang pembayar pajak, pajak 

merupakan biaya yang akan mengurangi laba atau kenikmatan yang diperolehnya. 
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Selain itu banyak masyarakat yang masih belum merasakan manfaat atau fasilitas 

yang diperoleh dari pembayaran pajak. Banyaknya kasus korupsi dalam proyek 

pembangunan pemerintah membuat masyarakat berfikir bahwa pendapatan dari 

pajak hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang saja. Pandangan inilah yang 

kemudian mendorong munculnya ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya.0 

Tabel 1.1 

Rasio Penyampaian SPT Wajib Pajak Tahun 2014-2016 

Uraian 2014 2015 2016 

Rasio Kepatuhan 59,12% 60,42% 63,15% 

Wajib Pajak Orang Pribadi 59,91% 60,63% 63,65% 

   Sumber : www.pajak.go.id 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio kepatuhan penyampaian SPT  

meningkat setiap tahunnya. Namun, Wajib Pajak Orang Pribadi belum 

sepenuhnya patuh terhadap pajak, karena dari 100% Wajib Pajak Orang Pribadi 

yang terdaftar wajib SPT hanya 63,65% yang melaporkan. Penyebab tingkat 

kepatuhan yang masih rendah tidak selalu sama untuk setiap daerah atau 

wilayah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian untuk menganalisis faktor-

faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan di Kabupaten Gresik masih rendah. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kemanfaatan NPWP, 

lingkungan wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di 

Kabupaten Gresik.0 

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah self 

assessment system. Dalam sistem ini wajib pajak diberi wewenang untuk 

http://www.pajak.go.id/
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menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan 

jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 

perpajakan (Mardiasmo, 2006;7). Artinya wajib pajak dituntut untuk aktif 

memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT 

dengan jujur, baik dan  benar sampai dengan melunasi pajak terutang. 

Wajib pajak akan patuh untuk mendaftarkan diri apabila memperoleh 

manfaat atas kepemilikan NPWP. NPWP ini berfungsi sebagai sarana dalam 

administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas 

Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam 

penelitian Anggraini (2016), mendapatkan hasil bahwa kemanfaatan NPWP 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Masruroh (2013) 

manfaat-manfaat yang didapatkan oleh wajib pajak diharapkan akan menjadi 

motivasi bagi wajib pajak tidak hanya untuk patuh memiliki NPWP tetapi juga 

patuh memenuhi kewajibannya berkaitan dengan pajak penghasilan yaitu 

membayarkan dan membayarkan pajaknya. Akan tetapi kewajiban mendaftarkan 

diri untuk memperoleh NPWP sering tidak dilakukan oleh Wajib Pajak karena 

Wajib Pajak enggan untuk memenuhi kewajiban pajak walaupun penghasilan 

Wajib Pajak telah melebihi batas minimum yang tidak dikenai pajak berdasarkan 

ketentuan perpajakan.0 

Dalam perpajakan, lingkungan yang baik adalah lingkungan yang 

memandang baik pajak dan menghargai arti penting pajak. Menurut Fuadi (2014) 

lingkungan yang kondusif akan lebih mendukung wajib pajak untuk patuh. 

Lingkungan yang kondusif seperti lingkungan bisnis wajib pajak yang mudah 
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menerapkan/mengikuti peraturan yang berlaku, masyarakat tidak memberikan 

peluang untuk menghindar dari pajak dan menganggap penting pajak, prosedur 

sederhana dan biaya murah, danada model dari tokoh masyarakat yang 

memberikan contoh untuk patuh pada pelaksanaan kewajiban perpajakan. 

Lingkungan wajib pajak yang baik akan mendukung wajib pajak untuk patuh 

dalam memenuhi kewajiban perpajaknnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013), mengungkapkan bahwa 

lingkungan wajib pajak berada berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak.0 

Wajib pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi 

perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Sanksi perpajakan 

merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan 

(norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan 

merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma 

perpajakan, Mardiasmo (2013;59). Dalam hal ini Dirjen Pajak membuat undang-

undang tentang semua yang berkenaan dengan perpajakan. Undang-undang ini 

pun dikaitkan dengan sanksi-sanksi yang diberikan apabila para wajib pajak 

melanggar peraturan tersebut. Pelaksanaan dan pemberian sanksi yang dimaksud 

adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi atau denda  maupun sanksi 

pidana.Dengan adanya sanksi dalam ketentuan perpajakan maka pemerintah 

mempunyai dasar yang kuat untuk menjaring wajib pajak yang melakukan 

pelanggaran pajak. Sanksi pidana merupakan alat yang dimiliki Dirjen Pajak 

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan akan berpengaruh pula terhadap 
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penerimaan Negara. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo 

dan Mangoting (2013) yang menghasilkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi 

yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hal tersebut 

dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha 

mereka. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri 

maupun memperkerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Namun kebanyakan 

dari pelaku kegiatan usaha dan pekerjaan bebas tersebut beranggapan bahwa akan 

kurang efisien apabila memperkerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau 

pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih 

memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga 

menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan 

pajaknya.0 

1.2 Rumusan Masalah0 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka perumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi? 

2. Apakah Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi? 
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3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi? 

1.3 Tujuan Penelitian0 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi. 

2. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan wajib terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi. 

3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi. 

1.4 Manfaat Penelitian0 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan 

mengaplikasikan teori–teori perpajakan yang telah diperoleh selama 

perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan di 

masyarakat.  

2. Bagi Instansi Pajak 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan 

bagi Kantor Pelayanan Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT dan 

pembayaran pajak ke kas negara. 
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3. Bagi Wajib Pajak 

Sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan sekaligus 

meningkatkan kepatuhan perpajakan. 

4. Bagi Universitas 

Untuk bahan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh 

kemanfaatan NPWP, lingkungan wajib pajak, dan sanksi perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak.  

1.5 Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian. Jannah (2017) melakukan 

penelitian yang berjudul pengaruh kebermanfaatan NPWP, kualitas pelayanan 

fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak  (Studi  pada WP 

yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali). Penelitian tersebut menggunakan 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai objek penelitian serta menggunakan 

teknik analisis regresi linier berganda. Dari penelitian Jannah (2017), peneliti 

mengambil tiga variabel yang sama yaitu kemanfaatan NPWP, sanksi perpajakan, 

dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.0 

 Savitri (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh sanksi perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Madiun. Sanksi perpajakan juga dipilih sebagai variabel bebas dalam penelitian 

ini. Penelitian tersebut memilih wajib pajak orang pribadi  karyawan sebagai 

objek penelitian dan sampel insidental sebagai teknik pengambilan sampel.0 

 

 


