
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Dalam konteks pembangunan nasional pertumbuhan ekonomi nasional menjadi salah 

satu bagian yang sangat penting, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Garis-Garis 

Besar Haluan Negara. Secara umum tujuan pembangunan nasional adalah untuk 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil. Landasan yang 

digunakan dalam pembangunan nasional yaitu berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat. 

Pada sisi lain berusaha untuk menciptakan suasana yang aman, tertib dan dinamis dalam 

lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, tertib dan damai. Agar tujuan tersebut dapat 

tercapai maka pemerintah harus dapat memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang ada 

serta seluruh potensi yang ada secara maksimal dan jujur. 

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar 

kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari 

belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan 

sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi 

dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan 

untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati 

fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal 

dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara 

 



menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan 

pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: 1). 

fungsi anggaran (budgetair), 2). fungsi mengatur (regulerend), 3). fungsi stabilitas, 4). fungsi 

redistribusi pendapatan (Mardiasmo, 2002:1). 

Pendapatan Negara yang salah satunya dari pajak inilah yang nantinya digunakan 

pemerintah dalam mewujudkan tujuannya yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 

Perwujudan dari pendapatan ini digunakan pemerintah untuk membiayai program 

pembangunan di segala bidang yang akan dilaksanakan secara bertahap dan kepentingan 

masyarakat secara keseluruhan. Program pembangunan tersebut membutuhkan dana dan 

biaya yang besar, dimana sumber dana dan pembiayaannya diperoleh dari APBN. Salah satu 

sumber pendapatan APBN adalah berasal dari pajak. 

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

semua kewajiban perpajaknnya dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan tersebut 

diidentifikasi kewajiban wajib pajak dalam menyetor kembali SPT dan kepatuhan dalam 

menghitung tunggakan pajak yang harus dibayarkan. Pada sisi yang lain upaya untuk 

meningkatkan penerimaan negara mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat 

kepatuhan wajib pajak yang masih rendah sehingga para wajib pajak membayar kewajiban 

pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayarkan dan masih banyak para wajib 

pajak yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya yang harus mereka bayarkan. Kondisi 

tersebut dibuktikan berdasarkan catatan Ditjen Pajak baru sekitar 25 juta wajib pajak orang 

pribadi yang sudah membayar pajak dari sekitar 60 juta wajib pajak orang pribadi yang 

seharusnya membayar pajak. Pada tahun 2012 baru sekitar 520 ribu yang menyerahkan SPT 

(Surat Pemberitahuan). Jumlah tersebut adalah 10,4% dari sekitar 5 juta badan usaha yang 

seharusnya membayar pajak (www.ditjenpajak.com) 

http://www.ditjenpajak.com/


Pada KPP Kota Malang terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi setiap 

tahunnya, namun masih terdapat masalah dalam penyampaian SPT yang dilakukan oleh 

WPOP tersebut. Adapun jumlah WPOP terdaftar pada KPP Pratama Malang Utara 

ditampilkan pada tabel di bawah ini, yaitu: 

Tabel 1.1 

 

Jumlah WPOP Yang Terdaftar di KPP Kota Malang 

 
Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Jumlah WPOP 

Terdaftar 

18.145 28.124 44.239 52.279 58.231 60.479 

Sumber: KPP Kota Malang (2013) 

Berikut adalah data penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara: 

 

Tabel 1.2 

Penyampaian SPT Tahunan di KPP Kota Malang 
Tahun Jumlah 

Wajib Pajak 

(Wajib SPT) 

Tepat Waktu 

Menyampaikan SPT 

Terlambat 

Menyampaiakn SPT 

Tidak 

Menyampaikan 

SPT 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

2007 17.318 7.374 42,58 1.276 7,37 8.668 50,05 

2008 27.195 16.122 59,28 2.304 8,47 8.769 32,24 

2009 42.979 27.239 63,38 2.256 5,26 13.484 31,37 

2010 50.857 29.327 57,67 1.535 3,20 19.995 39,32 

2011 56.837 31.148 54,80 1.058 1,86 24.631 43,34 

2012 58.952 24.236 41,11 1.462 2,48 33.254 56,41 

Sumber: KPP Kota Malang (2013) 

 

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat kepatuhan wajib 

pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kondisi ini ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan jumlah wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT dan tidak 

menyampaikan SPTnya. Keputuhan wajib pajak pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor 



yaitu meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang 

berasal dari dalam diri seorang wajib pajak sedangkan untuk faktor eksternal berasal dari luar 

para wajib pajak. Faktor internal para wajib pajak berhubungan dengan karakteristik individu 

yang memicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor internal tersebut yaitu 

meliputi tingkat pendidikan, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman tentang 

undang-undang dan paraturan perpajakan dan faktor rasional. Adapun yang termasuk dalam 

faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar wajib pajak yaitu meliputi situasi dan 

lingkugan yang terdapat disekitar wajib pajak.(Jotopurnomo & Mangoting, 2013). 

Hasil penelitian yang dilakukan Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menunjukkan 

bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan 

fiskus, lingkungan wajib pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan para wajib 

pajak dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam maupun eksternal seorang wajib pajak. 

Hasil yang sama juga ditunjukkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Santi (2012) 

yang diperoleh hasil bahwa kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda 

dan sikap fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis 

tertarik untuk mengidentifikasikan masalah tentang : Analisis Pengaruh Kesadaran 

Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wilayah KPP Kota Malang) 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam bentuk pertanyaan adalah sebagai berikut:  



a. Apakah kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus 

berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Pada Wilayah KPP 

Kota Malang)? 

b. Apakah kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus 

berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Pada Wilayah KPP 

Kota Malang)? 

c. Faktor apakah yang berpengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Pada 

Wilayah KPP Kota Malang)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka 

tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan 

sikap fiskus berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Pada 

Wilayah KPP Kota Malang). 

b. Untuk mengetahui kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan 

sikap fiskus berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Pada 

Wilayah KPP Kota Malang) 

c. Untuk mengetahui faktor yang berpengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak 

(Studi Pada Wilayah KPP Kota Malang) 

1.4  Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan bagi peneliti dan untuk menerapkan ilmu yang selama ini 

diperoleh serta mengetahui kondisi yang sebenarnya dilapangan. 



b. Bagi Akademisi 

Sebagai bahan bacaan atau referensi yang bermanfaat bagi yang memerlukan sehingga dapat 

menambah pengetahuan terkait dengan kepatuhan perpajakan. 

c. Bagi Dirjen Pajak 

Memberikan masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang (Dirjen 

Pajak) dalam hal penentuan kebijakan untuk meningkatkan kemauan Wajib Pajak orang 

pribadi dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak khususnya dan 

melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya pada umumnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memberikan gambaran mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai landasan teori-teori yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi ini serta hipotesis yang akan diuji dalam 

penelitian ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan. Bab ini menguraikan 

tentang penentuan populasi dan sampel penelitian, jenis dan  sumber data, variabel 

penelitian dan definisi operasional, dan metode analisis yang digunakan. 

 

 



BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil dan  pembahasan. Bab ini meliputi deskripsi objek penelitian, 

analisis data yang digunakan, serta pembahasannya. 

 

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, 

keterbatasan penelitian, serta  saran-saran yang berkaitan dengan kesimpulan yang 

diperoleh. 

 


