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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang. 

Pajak salah satu sumber pendanaan utama negara yang berguna 

untuk membiayai keperluan dan pembangunan negara dan membutuhkan 

dana yang tidak sedikit. Pembiayaan tersebut yaitu antara lain untuk 

membiayai gaji pegawai, subsidi, jembatan, terminal, jalan, dana untuk 

keamanan, pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, kependudukan, 

perumahan rakyat dan fasilitas untuk kesehatan. Kegiatan pembangunan 

dan pembiayaan keperluan negara yang berlangsung secara terus menerus 

dan berkesinambungan dibutuhkan dengan tujuan meningkatkan 

kesajahteraan rakyat baik dari segi material maupun spiritual. Salah satu 

kebijakan yang perlu diperhatikan pada saat ini dalam rangka 

mengoptimalisasi pendapatan negara dari sektor pajak adalah 

meningkatkan jumlah pembayar pajak di Indonesia.  

Pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari 

sektor pajak. Peningkatan yang dilakukan sesuai dengan naiknya angka 

penerimaan pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (RAPBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah penerimaan dari 

tahun ke tahun mengalami peningkatan terhadap pendapatan. Pajak yang 

meningkat memberikan kontribusi terbesar diantara penerimaan yang lain. 
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Perkembangan penerimaan dalam negeri dapat ditunjukkan pada Tabel di 

bawah ini:  

Tabel 1.1 

Perkembangan Penerimaan Dalam Negeri, 2011-2016 (Triliun Rupiah) 

Tahun Penerimaan Pajak 
Penerimaann Negara 

Bukan Pajak 
Total 

2011 658,7 320,6 979,3 

2012 619,9 227,2 874,1 

2013 723,3 268,9 992,2 

2014 873,9 331,5 1.205,4 

2015 980,5 351,8 1.332,3 

2016 993,8 398,2 1.392,0 

 Sumber: www.anggaran.depkeu.go.id, 2017 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukan bahwa penerimaan pajak lebih 

besar dari penerimaan bukan pajak dan semakin meningkatnya penerimaan 

pajaknya. Selisih dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa penerimaan 

pajak lebih tinggi 50% dari penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak 

mengalami penurunan pada tahun 2011 ke tahun 2012 setelah tahun 2013 

ke atas mengalami peningkatan dengan rata-rata tiap tahun lebih dari 100 

triliun. Pada total penerimaan dalam negeri pada tahun 2011 ke tahun 2012 

juga mengalami penurunan, sedangkan pada periode 2013 ke atas 

mengalami kenaikan lebih dari 100 triliun setiap tahun nya. Pada tahun 

2014 menunjukkan bahwa total penerimaan pajak sebesar 873,9 triliun dan 

diikuti dengan penerimaan negara bukan pajak yaitu mencapai 331,5 

triliun. Kondisi ini juga terjadi pada tahun 2015 sampai 2016, dimana total 

http://www.anggaran.depkeu.go.id/
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pendapatan dari sektor pajak mengalami peningkatan sebesar 1,35% 

apabila dibandingkan tahun 2015 dan menjadikan total pendapatan 

mengalami peningkatan 103,40 triliun atau sebesar 7,76% dibandingkan 

dengan tahun 2015. Peningkatan total penerimaan dalam negeri tersebut 

dapat mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan atas penerimaan pajak 

dan bukan pajak yang diterima negara. 

Sistem perpajakan Indonesia saat ini salah satunya menganut 

sistem self assessment. Sistem tersebut memberikan kepercayaan kepada 

Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri 

jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. Kemauan WP untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. 

Dengan  sistem yang seperti itu maka WP memiliki tanggung jawab atas 

hak dan kewajiban pajaknya. Bentuk tanggapan masyarakat dapat dilihat 

dari kemauan WP untuk membayar kewajiban pajak mereka. 

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi 

hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan (Nurmantu 

dalam Rahayu, 2009:138). Kepatuhan perpajakan dapat digambarkan 

sebagai suatu keadaan disaat WP memiliki kemauan, dan melaksanakan 

semua kewajiban perpajakan mereka maupun hak perpajakannya. Masalah 

mengenai kepatuhan WP ini timbul di KPP Batu, pada saat jumlah Wajib 

Pajak Orang Pribadi (WPOP) mengalami peningkatan dari tahun 2010-

2015 setiap tahunnya. WP efektif adalah WP yang masih aktif dalam 

melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya. Data mengenai jumlah 
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WP terdaftar dan data penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 

Tahunan WP di (Kantor Pelayanan Pajak) KPP Pratama Batu  dapat dilihat 

pada Tabel 1.2 berikut ini: 

Tabel 1.2 

Data Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Batu 

Tahun 
Jumlah 

WP 

Tepat Waktu 

Menyampaikan 

SPT 

Terlambat 

Menyampaikan 

SPT 

Tidak 

Menyampaikan 

SPT 

% 

2011 27.195 16.122 2.304 8.668 2011 

2012 42.979 27.239 2.256 8.769 2012 

2013 50.857 29.327 1.535 13.484 2013 

2014 56.837 31.148 1.058 24.631 2014 

2015 58.952 24.236 1.462 33.254 2015 

2016 61.567 26.550 1.567 33.450 2016 

 Sumber: Gambaran Umum KPP Pratama Batu , 2016 

Berdasarkan Tabel 1.2 menggambarkan peningkatan jumlah WP 

terjadi setiap tahun selama 5 tahun, kemudaian SPT tiap tahun juga 

mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun hal itu tidak sebanding 

dengan adanya WP tidak menyampaikan SPT yang setiap tahun 

mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan Tabel kepatuhan 

WP masih ada yang melakukan keterlambatan bahkan tidak 

menyampaikan SPT. 

Bisa  dipahami  jika  WP  tidak  secara  sukarela  membayar  pajak  

sehingga  mereka melakukan  berbagai  tindakan  untuk  mengurangi  

beban  pajak  mereka  (Alm  dan  Torgler,  2011). Tindakan-tindakan  ini  

dapat  diklasifikasikan  sebagai  penghindaran  pajak  (tax  avoidance)  dan 
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penggelapan pajak (tax evasion).  Tax avoidance  merupakan usaha WP 

untuk meminimalkan beban  pajak  dengan  memanfaatkan  celah  dalam  

ketentuan  perpajakan,  sedangkan  tax  evasion merupakan  usaha  yang  

dilakukan  WP  untuk  meminimalkan  beban  pajaknya  dengan  cara 

melanggar peraturan perpajakan.  

Secara umum, kepatuhan perpajakan berarti pelaporan dasar 

pengenaan pajak (penghasilan) yang sebenarnya, perhitungan pajak 

terutang dengan benar, penyampaian SPT tepat waktu, dan pembayaran 

pajak yang masih harus dibayar secara tepat waktu.Sebagian besar 

tindakan penggelapan pajak adalah sengaja melaporkan dasar pengenaan 

pajak (penghasilan) yang tidak benar. Tindakan ini menyebabkan 

perbedaan perhitungan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh WP 

dengan pajak yang seharusnya terutang, perbedaan ini dikenal sebagai tax 

gap. 

Literatur perpajakan mengidentifikasi faktor-faktor,  baik  ekonomi  

dan  non ekonomi,  penentu keputusan  ketidakpatuhan  WP.  Sikap  dan  

perilaku  WP  dipengaruhi  oleh  banyak faktor salah satunya adalah  

faktor demografi. Faktor demografi, seperti: usia, jenis kelamin, dan 

tingkat pendidikan dapat memiliki pengaruh terhadap keputusan WP 

dalam memenuhi kewajiban pajaknya atau patuh terhadap  pajak (Devano 

dan Rahayu, 2006). 

Usia  memiliki pengaruh akan kepatuhan pajak WP, WP yang lebih 

muda dinilai lebih berani mengambil resiko, kurang sensitif terhadap 
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hukuman, reflek sosial, dan perbedaan psikologi berhubungan dengan 

periode dimana mereka mendapat peringkat tertinggi (perbedaan  generasi) 

(Jackson & Milliron, 2006). Jenis kelamin adalah konsep yang 

memandang pria dan wanita  bukanhanya sebagai perbedaan biologis. 

Jenis kelamin memiliki aspek yang lebih luas, seperti sosial,  budaya  dan  

perilaku. jenis kelamin yang  berbeda akan memiliki respon berbeda yang 

akan diberikan dalam menghadapi masalah yang sama. Kemudian tingkat 

pendidikan yang berbeda-beda yang dimiliki oleh WP, akan membuat  

keputusan  yang berbeda-beda terhadap  kepatuhan  pajak  wajib  pajak 

(Ikhsan, 2007). 

Beberapa karakteristik yang ada dalam variabel demografi yang 

penting untuk memahami perilaku seseorang adalah usia, jenis kelamin, 

pendidikan, agama, pekerjaan, dan lain-lain (Sumarwan, 2011:275). 

Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) bahwa kepatuhan WP di definisikan 

sebagai suatu keadaan dimana WP memenuhi semua kewajiban 

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Jadi kepatuhan terkait 

erat dengan kondisi demografi dari wajib pajak itu sendiri. 

Keberadaan demografi WP akan memberikan dukungan dalam 

upaya memenuhi kewajiban perpajakan yang menjadi tanggungjawab yang 

harus dipenuhi. Demografi WP akan memberikan dukungan secara 

internal seorang WP untuk memenuhi kewajiban pajak, dimana hal ini 

dapat memberikan gambaran mengenai peran faktor demografi yang 

mempengaruhi kepatuhan WP. Kesadaran dan kepatuhan WP merupakan 

faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara  
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intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP. 

Dari uraian latar belakang penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengambil judul:“ Faktor Demografi (Usia, Jenis Kelamin, dan 

Tingkat Pendidikan) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada 

Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Batu)” 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah: 

1. Apakah faktor demografi (usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan) 

memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib 

pajak? 

2. Apakah faktor demografi (usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan) 

memiiki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib 

pajak? 

3. Variabel apakah yang memiliki pengaruh dominan terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis faktor demografi (usia, jenis kelamin, dan 

tingkat pendidikan) memiiki pengaruh signifikan secara simultan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

2. Untuk menganalisis faktor demografi (usia, jenis kelamin, dan 

tingkat pendidikan) memiiki pengaruh signifikan secara parsial 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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3. Untuk menganalisis faktor yang memiliki pengaruh variabel yang 

dominan terhadap kepatuhanWajib Pajak. 

 

D. Kontribusi Penelitian 

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritis  

Dapat menjadi sarana untuk mendalami pemahaman teoritis dan 

memperluas pengetahuan yang dimiliki mengenai perpajakan 

Indonesia serta menambah referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk sebagai dasar dalam 

meningkatkan kepatuhan WP yang ditinjau dari faktor demografi yang 

meliputi usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Kepatuhan wajib 

pajak ini akan memberikan dukungan dalam upaya untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini disusun untuk memberikan gambaran 

yang menyeluruh mengenai isi penelitian, sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini peneliti menjelasakan tentang dasar-dasar penelitian, 

terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan. 
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 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang konsep, beberapa 

pendapat dari para pakar yang diperlukan untuk membentuk suatu 

landasan berpikir dalam penelitian yang berkaitan dengan berita 

negatif, pajak, kepatuhan wajib pajak, dan tingkat pendidikan. 

Terdapat hipotesis yang merupakan penunjuk arah untuk alur 

penelitian selanjutnya, disetai dengan model hipotesis yang 

dijadikan pedoman dalam menentukan hipotesis. Penjelasan 

tentang penelitian terdahulu, baik dalam pemetaannya maupun 

deskriptif penelitiannya, model konseptual, dan model hipotesis. 

 BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang sistematika dan tata 

cara yang akan digunakan peneliti dalam menjawab hipotesis, yang 

meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel, dan 

pengukurannya, populasi dan sampel, pengumpulan data, dan 

teknik analisis data yang digunakan. 

 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bagian ini akan dilakukan analisis dari data penelitian yang 

dan pembahasan sesuai dengan topik penelitian yang ditetapkan. 

 BAB V : PENUTUP 

Bagian penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian yang dilakukan. 

 


