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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya dan pembangunan 

negara membutuhkan dana yang banyak. Maka dari itu, dana dikumpulkan dari 

potensi sumber dana yang dimiliki Negara berupa kekayaan alam, denda-denda 

dan iuran dari masyarakat yang tidak mendapatkan jasa timbul yang dapat 

digunakan untuk membayar pengeluaran.  

Salah satu pokok sumber penerimaan keuangan adalah sektor pajak. 

Sektor pajak adalah sumber pendapatan negara yang paling besar. Pajak 

merupakan pungutan dari masyarakat untuk negara yang bersifat memaksa yang 

digunakan untuk memajukan pembangunan, kesejahteraan rakyat dan fasilitas 

sarana publik. Mengingat pajak sangat penting, maka pemerintah berupaya 

meningkatkan kepatuhan pajak (tax compliance) dari masyarakat sebagai dasar 

yang kuat untuk memperlancar perpajakan. Kepatuhan perpajakan adalah ketaatan 

wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan atau peraturan-peraturan perpajakan.  

Pemerintah Indonesia pada tahun 1983, menerapkan Self Assesment 

System yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, 

menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Penerapan Self 

Assesment System memiliki peran yang penting terhadap masyarakat dalam 

pencapaian target penerimaan pajak. Menurut Darmayanti, 2004 dalam Brata, 
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dkk(2017) dengan diterapkan self assesment system akan memberikan perubahan 

sikap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara sukarela tanpa ada 

paksaan dari perugas fiskus. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi dapat 

meningkatkan penerimaan pajak. Maka dari  itu, pemerintah perlu meningkatkan 

Wajib Pajak Orang Pribadi untuk  memaksimalkan penerimaan pajak. Menurut 

Hidayatulloh (2013), kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban 

perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan 

kontribusi bagi pembangunan dalam Heny,dkk(2018).  

Menurut Kepala KPP Pratama Blora yaitu Udianto, untuk meningkatkan  

penerimaan pajak pihaknya akan melakukan upaya persuasif agar para penunggak 

pajak mau melunasi tunggakannya. Karena pada tahun sebelumnya yaitu tahun 

2017 KPP Pratama Blora gagal mencapai target penerimaan pajak. Sejauh ini 

pihaknya sudah melakukan upaya pendekatan kepada masyarakat dengan 

melakukan sosialisasi perpajakan ke berbagai kalangan (Murianews.com,2018).  

Berikut ini adalah data kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP 

Pratama Blora pada tahun 2015-2019. 
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Tabel 1.1 Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Blora 

Tahun 2015-2019 

No.  Tahun  Wajib Pajak 

Terdaftar 

Realisasi Penyampaian 

SPT 

Rasio Kepatuhan 

1.  2015 119.615 40.788 0,51 

2. 2016 133.644 47.576 0,49 

3. 2017 149.917 4.389 0,57 

4. 2018 162.865 40.223 0,48 

5. 2019 179.709 51.382 0,55 

Sumber : KPP Pratama Blora 2019  

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak  

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. 

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan wajib pajaknya dipengaruhi 

oleh beberapa faktor.  

Faktor pertama adalah peran motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan 

dari dalam diri sendiri ataupun lingkungan. Oleh karena itu, untu menumbuhkan 

motivasi wajib pajak diharapkan aparat pajak dalam bersosialisasi harus 

memaparkan secara jelas manfaat dari pajak dan pentingnya pajak untuk 

kemakmuran rakyat. Dalam penelitian Ginting, dkk (2017) menyatakan bahwa  

Peran Motivasi berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Namun pandangan lain dalam penelitian Setiyani, dkk(2018) menyatakan bahwa 

peran motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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Faktor yang kedua adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan 

perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui 

tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan 

menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan. Tinggi rendahnya 

pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Karena 

semakin tinggi pengetahuan perpajakan wajib pajak, maka semakin tinggi pula 

tingkat kepatuhan wajib pajak. Dan sebaliknya, jika pengetahuan perpajakan 

wajib pajak rendah, maka semakin rendah pula tingkit kepatuhan wajib pajak. 

Dalam penelitiin Ginting, dkk(2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Faktor ketiga adalah tingkat pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses 

tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara 

bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Tingkat pendidikan yang lebih 

tinggi akan memudahkan wajib pajak untuk menyerap informasi dan 

mengimplementasikannya ke dalam kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, 

pendidikan sangat berpengaruh dalam kepatuhan membayar wajib pajak. Dalam 

penelitian Tologana (2015) tingkat pendidikan tidak berpengaruhh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Faktor empat adalah pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus adalah cara 

petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang 

dibutuhkan wajib pajak. Kualitas pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap 

wajib pajak dalam membayar pajaknya. Oleh karena itu, fiskus dituntut untuk 
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memberikan pelayanan yang baik, ramah, tegas dan adil terhadap wajib pajak 

serta dapat memberikan kesadaran terhadap wajib pajak akan tanggungjawab 

membayar pajak. Dalam Penelitian Suryanti,dkk (2018), pelayanan fiskus 

berpengaruh signifikan (positif) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh  Brata,dkk(2017) jika pelayanan 

fiskus tidak berpengaruh signifikan (negatif) terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. 

Faktor kelima adalah sanksi perpajaksn. Sanksi perpajakan adalah alat 

untuk mencegah wajib pajak agar tidak melanggarkan norma perpajakan. Dengan 

adanya sanksi perpajakan diharapkan wajib pajak takut untuk melanggar undang-

undang perpajakan dan dapat mematuhi kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian 

suryanti,dkk (2018) dan As’ari,dkk (2018), sanksi perpajakan berpengaruh 

signifikan (positif) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Faktor keenam adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak 

adalah suatu kondisi dimana  wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan 

menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki keinginan untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena semakin tinggi pengetahuan dan 

pemahaman wajib pajak tentang perpajakan akan membantu wajib pajak dalam 

mematuhi aturan perpajakan.  

Dalam penelitian As’ari,dkk (2018) kesadaran wajib pajak tidak 

berpengaruh signifikan (negatif) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 



6 

 

 

Sedangkan menurut Brata,dkk (2017) kesadaran wajib pajak berpengaruh 

siginifikan (positif) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda, 

sehinga perlu dilakukan penelitian lebih lajut mengenai kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. Penelitian ini replikasi dari Ginting,dkk (2017), adapun perbedaan 

dari penelitian ini terletak pada variabel independen dimana penelitian 

sebelumnya menggunakan dua variabel yaitu peran motivasi dan pengetahuan 

perpajakan, sedangkan dalam penelitian ini menambahkan empat variabel 

independen yang pertama adalah tingkat pendidikan dimana tingkat pendidikan 

sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena tingkat pendidikan 

tingkat maka akan memudahkan wajib pajak dalam menyerap ilmu atau informasi 

mengenai peraturan perpajakan sehingga dapat meningkatan kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi (Tologana, 2015). Kedua yaitu pelayanan fiskus dimana jika 

petugas fiksus memberian pelayanan yang baik, ramah maka wajib pajak akan 

merasa nyaman dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

Suryanti,dkk (2018). Ketiga yaitu sanksi perpajakan adalah denda untuk wajib 

pajak yang melanggar, dengann adanya denda maka wajib pajak akan merasa jera 

dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi Suryanti,dkk 

(2018). Keempat adalah kesadaran wajib pajak dimana wajib pajak dengan sadar 

atau mengetahui pentingnya membayar pajak, sehinggadapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi As’ari,dkk (2018). 
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Alasan penambahan keempat variavel independen adalah variabel tersebut 

sangat berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Perbedaan yang kedua adalah penelitian sebelumnya dilakukan di kecamatan 

Malalayang Kota Manado, sedangkan penelitian ini dilakukan  di KPP Pratama 

Blora. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti melakukan 

penelitian dengan judul “ PERAN MOTIVASI, PENGETAHUAN 

PERPAJAKAN, TINGKAT PENDIDIKAN, PELAYANAN FISKUS, SANKSI 

PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN 

WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BLORA”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Objek penelitian adalah Kantor pelayanan Pajak (KPP) Pratama Blora 

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Variabel terikat  (dependen)  :  kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi  

b. Variabel bebas (independen) : peran motivasi, pengetahuan 

perpajakan, tingkat pendidikan, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, 

kesadaran wajib pajak 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian dapat dirumuskan sebagai 

berikut ; 
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1. Apakah peran motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ? 

2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak ? 

3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ? 

4. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ? 

5. Apakah sanksi perpajakan berpengarah terhadap kepatuhan wajib pajak ? 

6. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk menganalisis pengaruh peran motivasi terhadap kepatuhan wajib 

pajak ? 

2. Untuk menganalisis pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak ? 

3. Untuk menganalisis tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak ? 

4. Untuk mengamalisis pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak ? 

5. Untuk menganalisis sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ? 

6. Untuk menganalisis kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

? 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian  diharapkan dapat bermanfaat bagi : 
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a. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat menjadi pertimbangan  

Pemerintah untuk  menunjang peran motivasi, pengetahuan perpajakan, 

tingkat pendidikan, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan kesadaran 

wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga wajib pajak dapat 

menaati peraturan perpajakan. 

b. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penilaian masyarakat 

terhadap pentingnya  membayar pajak dalam kepatuhan wajib pajak. 

c. Bagi peneliti Lain  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan 

penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  

 


