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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

        Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) yang akan digunakan Negara untuk pembangunan 

Nasional. Disamping itu, pemerintah juga sedang berupaya meningkatkan 

pembangunan Nasional.Pembangunan Nasional dapat berupa pembangunan 

infrasuktur, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta perbaikan 

fasilitas umum. Pembangunan Nasional sangat penting untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Namun, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) menjadi kendala dalam melakukan pembangunan 

tersebut oleh sebab itu dibutuhkan dana yang cukup banyak dan kerja sama 

masyarakat terhadap pemerintah. Besarnya peranan pajak dalam penerimaan 

Negara menjadikan pemerintah terus melakukan upaya agar pendapatan pajak 

dapat meningkat(Mipraningsih dan Suryandari, 2016). 

        Laporan ini berdasarkan data dari Dasboard  penerimaan Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) yang mencakup seluruh penerimaan pajak baik 

penerimaan pajak migas maupun non migas selama 5 tahun terakhir adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 

Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak 

(dalam triliyun rupiah) 

Realisasi Penerimaan Pajak 

Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 

Target 995,21 1.072,37 1.294,26 1.335,20 1.557,6 

Realisasi 921,27 981,83 1.060,83 1.105,81 1.425,5 

Capaian 92,57 % 91,56% 81,96% 81,60% 89,74% 

 Sumber : Laporan Kinerja  Direktorat Jendral Pajak (DJP) 

       Data wajib pajak berdasarkan KPP Pratama Kudus pada tahun 2018 

sebesar 72.201 wajib pajak. Penerimaan pajak oleh perorangan yang 

melakukan kegiatan bisnis secara online menjadi salah satu penyebab masih 

rendahnya penerimaan pajak. Ketidak patuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

(WPOP) yang melakukan bisnis secara online karena kurangnya pengetahuan 

akan hukum pajak dan tata cara mengenai perpajakan dan kesadaran dari 

masyarakat sendiri yang masih rendah dalam melaksanakan kewajiban untuk 

membayar pajak tepat waktu (Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Kudus).  

       Banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak, salah satunya yaitu Kesadaran wajib pajak (Nasution, 2006:7) 

menyatakan bahwa kesadran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang 

memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan 

telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam realitanya masih sedikit 
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masyarakat yang sadar akan membayar pajak (Ony dan Gartina, 2015). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lydiana (2018) dan Rorong, dkk 

(2017) menyatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Tene, dkk (2017) menyatakan kesadaran wajib pajak 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

       Pengetahun wajib pajak adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan 

dengan hal pajak. Fermatasari (2013:9) Pengetahuan pajak yaitu informasi 

yang digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil 

keputusan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pajak. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Hartanti dan Husein (2016) dan Lydiana(2018) 

menyatakan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Hardinigsih (2011) menyatakan pengetahuan wajib pajak 

berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

       Resmi (2008) Sanksi pajak yaitu terjadinya pelanggaran terhadap 

peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan 

yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan 

semakin berat. Bila wajib pajak memandang bahwa sanksi pajak berpotensi 

merugikan maka akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 

Namun pada kenyataannya, sanksi pajak yang diberikan terutama sanksi 

administrasi yang dikenakan wajib pajak masih rendah, sehingga wajib pajak 

masih terlambat untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) menurut 

Nasution. Rorong, dkk (2017) menyatakan sanksi pajak tidak berpengaruh 
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positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan peneliti lainmenyatakan 

sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Lydiana, 

2018) dan (Hartanti dan Husein, 2016).  

      Penerapan Sistem E-Filling menurut Keputusan Dirjen Pajak No.Kep-

88/PJ/2004 yang dikeluarkan pada 21 Mei 2004 secara resmi meluncurkan 

suatu produk yakni e-filling atau Electronic Filling System. E-Filling 

merupakan suatu system elektronik yang digunakan untuk menyampaikan 

Surat Pemberitahuan (SPT) dengan memanfaatkan suatu langkah awal yang 

dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam rangka modernisasi system perpajakan di 

Indonesia yang diharapkan dapat memberikan kualitas pelayanan yang lebih 

baik sehingga akan memberikan kepuasan bagi wajib pajak sehingga dapat 

mengalami peningkatan dalam penerimaan pajak. Hartanti dan Husein,  

(2016) dan Jayanti (2016) menyatakan penerapan sistem e-filling berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

      Santi (2012) Sikap rasional adalah pertimbangan wajib pajak atas untung 

ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukan dengan pertimbangan 

wajib pajak terhadap keungan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya 

dan resiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak. 

Purba, dkk (2018) menyatakan sikap rasional wajib pajak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

       Menurut Waluyo (2008) Presentase besarnya pajak penghasilan atau Tarif 

Pajak merupakan pemumungutan pajak tidak terlepas keadilan agar dapat 
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menciptakan keseimbangan social yang sangat penting untuk kesejahteran 

masyarakat. Prinsip keadilan ini mendasari penetapan tarif pajak yang 

dinyatakan dalam presentase. Presepsi tarif pajak adalah tanggapan atau 

pendapat wajib pajak mengenai tarif pajak yang diberikan. Widorini dan 

Nigroho (2014) menarik kesimpulan bahwa prespektif tarif pajak berpengaruh 

negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain menyimpulkan bahwa 

prespektif tarif pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak (Prawagis dkk, 2016).  

       Berdasarkan fenomena yang ada dan penelitian – penlitian terdahulu yang 

bertentangan, menyebabkan peneliti tertarik untuk menguji kembali 

kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan dari 

penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Lydiana (2018). Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumya yaitu perbedaan pertama 

penambahan tiga variabel independen yaitu penerapan sistem e-filling, sikap 

rasional, dan presepsi tarif pajak. Alasan pertama ditambahkan penerapan 

sistem e-filling karena sistem e-filling dapat mempermudah dalam membayar 

pajak sehingga wajib pajak bisa melakukan pelaporan pajak dimana saja. 

Alasan kedua yaitu sikap rasional karena wajib pajak dapat memikirkan 

untung ruginya bila tidak membayar pajak. Alasan ketiga yaitu presepsi tarif 

pajak agar wajib pajak tahu berapa tarif yang dikenakan untuk setiap 

pembayaran pajak. Perbedaan kedua yaitu obyek yang diteliti pada penelitian 

yang dilakukan oleh Lydiana (2018) yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi 
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(WPOP) sedangkan pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi 

(WPOP) yang melakukan kegiatan bisnis secara online. Perbedaan yang 

terakhir adalah tempat penelitian pada penelitian yang dilakukan Lydianan 

(2018) di Kota Surabaya sedangkan penelitian ini di Kabupaten Kudus. 

       Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan 

Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan Sistem E-Filling, Sikap Rasional 

dan Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi 

Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis 

secara Online yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Kudus)”. 

1.2.Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen 

yang terdiri dari kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan wajib pajak 

(X2), sanksi pajak (X3), penerapan sistem e-filling (X4), sikap rasional 

(X5), dan presepsi tarif pajak (X6). Kepatuhan wajib pajak sebagai 

variabel dependen. 

2. Objek penelitian ini difokuskan padawajib pajak orang pribadi  yang 

melakukan kegiatan bisnis secara online yang terdaftar di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Kudus. 
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1.3. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah  

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah kesadaran wajib pajak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis secara online ? 

2. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis secara online ? 

3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi yang melakukan kegitan bisnis secara online ? 

4. Apakah penerapan sistem e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis secara online ? 

5. Apakah sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi yang melakukan kegian bisnis secara online? 

6. Apakah persepsi tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis secara online? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kesadaran wajib pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 

bisnis secara online. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pengetahuan wajib pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajk orang pribadi yang melakukan kegiatan 

bisnis secara online. 

3. Untuk mengetahui dan  menganalisa pengaruh sanksi pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis 

secara online. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh penerapan sistem e-filling 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 

bisnis secara online. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh sikap rasional terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis 

secara online. 

6. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh persepsi tarif pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis 

secara online. 

1.5.Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

       Hasil penelitian ini diharapkan menambah bukti empiris mengenai 

pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, 

penerapan sistem e-filling, sikap rasional dan  persepsi tarif pajak terhadap 
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kepatuhan wajib pajak sehingga Ilmu Akunansi perpajakan semakin 

meningkat. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

       Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai berikut : 

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) 

Memberikan informasi dan refrensi dalam menyususn kebijakan penyuluhan 

perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama 

dalam kaitannya dengan kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, 

sanksi pajak, penerapan sistem e-filling, sikap rasional dan  persepsi tarif 

pajak. 

2. Bagi peneliti yang lain  

Membeikan pertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ada 

dalam penelitian ini, apabila ke depan inggin melakukan penelitian sejenis.  

3. Bagi Wajib Pajak (WP) 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang mudahnya 

melaporkan SPT melalui e-filling atau datang langsung ke Kantor Pelayanan 

Pajak sehingga semakin banyak masyarakat yang melaporkan SPT dan 

membayar pajak. 

 

 


