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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau 

badan kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakannya 

mengacu pada undang – undang yang berlaku serta pelaksanaanya dapat 

dipaksakan tanpa adanya balas jasa, guna untuk meningkatkan sumber 

penerimaan negara. Kepatuhan pajak merupakan kesediaan wajib pajak untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan (Harinurdin, 2009). 

Berdasarkan data Dashboard penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

yang mencakup semua penerimaan penerimaan pajak non migas maupun pajak 

migas, pencapaian presentasi realisasi penerimaan pajak selama 3 tahun terakhir 

dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini. 

Tabel 1.1 Kinerja Penerimaan Pajak 

(Dalam Triliunan Rupiah) 

Presentase realisasi Penerimaan Pajak 

Tahun 2017 2018 2019 

Target 1.283 1.424 1.577 

Realisasi 1.151 1.315 1.332 

Pencapaian 89,67% 92,23% 84,44% 

Sumber: Menu kinerja Penerimaan pajak DJP (2019) 

Meskipun pencapaian mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, 

Direktur Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus 

Prastowo mengatakan setidaknya ada alasan mengapa realisasi perpajakan di 

Indonesia belum bisa mencapai target. Salah satu faktornya kondisi perekonomian 
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global yang berdampak terhadap harga komoditas. “Turunnya harga komoditas 

ditahun 2019 menekan kinerja penerimaan pajak terutama dari sektor perkebunan, 

migas, dan pertambangan,” (Kompas.com.2020). Rendahnya tingkat kepatuhan 

wajib pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di 

Indonesia, oleh sebab itu pemerintah terus menekankan kepada wajib pajak agar 

melakukan semua kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak 

perpajakannya. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan tingkat kepatuhan  

pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) pada 

tahun 2019 bisa meningkat sebesar 85%. Angka ini meningkat dilihat dari 

perbandingan jumlah realisasi tahun lalu yang sebesar 71%. Tahun ini di targetkan 

bisa menjadi 85%, dengan adanya kemudahan e-filling, dan e-billing ini 

diharapkan tingkat kepatuhan akan mengalami pengingkatan dan kemudahan 

betul-betul sudah di tingkatkan (Liputan 6,2019) 

 Kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan terjadi karena ada faktor-faktor 

yang mempengaruhinya, faktor pertama adalah penerapan e-filling. E-filling 

menurut www.pajak.go.id menjelaskan bahwa e-filling adalah suatu cara 

penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dapat 

dilakukan dimana saja dan kapan saja melalui website DJP atau application 

services provider (ASP). Keuntungan  melaporkan  pajak melalui  e-filling yaitu 

penyampaian SPT lebih cepat, biaya pelaporan SPT lebih murah, perhitungan 

dilakukan secara cepat dan tepat, data disampaikan wajib pajak selalu lengkap, 

lebih ramah lingkungan, dokumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi. Indonesia 
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menganut sistem self assessment system dalam hal membayar pajak, yaitu sebuah 

sistem dimana wajib pajak melakukan sendiri seperti melakukan pendaftaran, 

perhitungan pajak terhutang, melaporkan dan membayarkan jumlah pajak 

terhutang atas dirinya sendiri.  Sistem pembayaran tersebut dirasa masih sulit oleh 

wajib pajak, sebab itu pelayanan perpajakan akan lebih dioptimalkan oleh DJP 

melalui sistem e-filling. Kepatuhan wajib pajak sudah meningkat karena e-filling, 

akan tetapi tidak mudah dalam mengimplementasikan pada sistem tersebut 

(Handayani,2016). Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Erwanda, dkk 

(2019), Kusmeilia, dkk  (2019), Oktaviani et all  (2019), Wulandari (2016), dan 

Putu rara (2016) menyatakan penerapan e-filling berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak, sedangkan Arifin dan Syafii (2019) menyatakan 

penerapan e-filling berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 Faktor kedua yang dapat mempengaruhi adalah pengetahuan perpajakan. 

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang bisa di gunakan wajib pajak 

sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk startegi 

pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan (Caronila ,2009). Hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh Kusmeilia, dkk (2019), Nugroho, dkk (2016) 

,dan Rahayu (2017) menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif 

terdahap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Erwanda, dkk (2019) menyatakan 

pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Faktor ketiga adalah kesadaran wajib pajak, menumbuhkan kesadaran 

perpajakan bagi sebagian memang tidak mudah. Menurut (Suryarini dan Turmudji 

,2010:10) ada banyak faktor yang menyebabkan tingkat kesadaran masyarakat 
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masih rendah diantaranya adalah kurangnya informasi dari pemerintah kepada 

rakyat, dan tidak adanya timbal balik yang dirasakan secara langsung dari 

pemerintah. Hasil penelitian sebelumnya oleh Septarini (2015), Agustiningsih dan 

Isroah (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh postif 

terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Nugroho, dkk  (2016) menyatakan 

kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Faktor yang keempat adalah biaya kepatuhan, salah satu faktor yang 

penentu tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan 

pemenuhan kewajiban pajak adalah jumlah biaya-biaya yang harus dikeluarkan 

oleh wajib pajak yang dalam berbagai literature disebut dengan compliance cost 

(Nurmantu, 2003:160). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2010) 

mendefinisikan biaya kepatuhan adalah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak 

dalam memenuhi persyaratan perpajakan yang dikenakan pada mereka oleh 

hukum dan otoritas tertentu. Biaya kepatuhan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu 

direct money Cost (uang), time Cost (waktu), dan psychological Cost (pikiran). 

Hasil penelitian sebelumnya oleh  Erwanda, dkk (2019) menyatakan bahwa biaya 

kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan  Yasa 

(2018), Susmita dan Supadmi (2016) menyatakan bahwa biaya kepatuhan 

berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 Perkembangan teknologi dan semakin conveniece, semakin mudah,  

diharapkan masyarakat tidak ada alas an lagi untuk merasa terbebani dalam 

pemenuhan kewajibannya. Tarif untuk usaha kecil dan menengah juga sudah 

diturunkan, formulirnya sangat dimudahkan sehingga diharapkan masyarakat akan 
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mudah dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Liputan 6, 2019). DJP telah 

menerbitkan peraturan DJP Nomor PER-02/PJ/2019 tentang tata cara 

penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan. Pemberitahuan 

ini merupakan pelaksananaan dari peraturan Menteri Keuangan Nomor 

9/PMK.03/2018, dan menggantikan tujuh ketentuan DJP sebelumnya terkait  

penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan).  Pokok perubahan penting dalam PER-

02 ini adalah mengenai kewajiban penyampaian SPT melalui e-filling untuk 

meringankan beban administrasi wajib pajak sehingga diharapkan dapat 

membantu meningkatkan kemudahan dalam berusaha. (Liputan 6, 2019). Wajib 

pajak yang diwajibkan melaporkan SPT melalui e-filling ternyata menggunakan 

cara lain seperti menyampaikan secara langsung atau mengirim via pos, sehingga 

SPT yang disampaikan tidak dapat diterima, dan harus dikembalikan kepada wajib 

pajak. (Liputan 6,2019) 

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dalam 

menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 

hingga 28 Maret 2019 sebesar 88,02 persen. "Tingkat kepatuhan  wajib pajak di 

Kudus tersebut berdasarkan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT 

tahunan, baik badan hukum maupun orang pribadi. Kepala Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Kudus Bernadette Ning Dijah Prananingrum  

menyampaikan target kepatuhan awal ditetapkan sebesar 73 persen, sedangkan 

realisasi mencapai 88,56 persen atau tercapai 120,58 persen. Batas terakhir 

penyampaian SPT PPh pada tanggal 31 Maret 2019, selebihnya akan dikenakan 

denda.( ANTARA, 2019) 
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 Perbedaan peneliti dengan peneliti sebelumnya yang pertama, peneliti 

sebelumnya yang di lakukan oleh  Erwanda, dkk (2019) hanya menggunakan dua 

variabel independen yaitu penerapan e-filling dan pengetahuan perpajakan, 

sedangkan peneliti ini menambahkan satu variabel indenpenden yaitu kesadaran 

wajib pajak. Penambahan variabel kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak yang mempunyai kesadarannya untuk membayar 

kewajibannya terhadap negara. Peneliti ingin menganalisis apakah tingkat 

kepatuhan wajib pajak yang tinggi dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak di 

Kabupaten Kudus, sehingga peneliti ingin menambahkan variabel kesadaran wajib 

pajak pada penelitian ini karena wajib pajak yang memahami peran pajak bagi 

negara dan mempunyai penilaian positif terhadap pajak akan sadar bahwa 

membayar pajak merupakan kewajiban moral kepada masyarakat, sehingga 

mendorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Perbedaan kedua yaitu 

objek pajak yang diteliti. Peneliti yang sebelumnya yang dilakukan oleh Erwanda, 

dkk (2019) dilaksanakan di daerah Kota Padang, peneliti yang sekarang dilakukan 

di daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 

 Berdasarkan uraian tersebut peneliti ini mengambil judul  “ Pengaruh 

Penerapan E-filling, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Biaya Kepatuhan sebagai variabel 

Moderasi (Studi  pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP 

Pratama  Kabupaten  Kudus Tahun 2021)”. 
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1.2.Ruang Lingkup  

Penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian agar peneliti lebih fokus 

pada pokok permasalahan yang ada dan mendapatkan sasaran yang di inginkan, 

maka ruang lingkup dalam penelitian ini : 

1. Variabel Independen yang digunakan penerapan e-filling, pengetahuan 

perpajakan, dan kesadaran wajib pajak, sedangkan variabel dependen dalam 

penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak dan biaya kepatuhan sebagai 

variabel moderasi. 

2. Obyek dari penelitian ini yaitu di wajib pajak orang pribadi yang terdaftar 

pada  KPP Pratama  Kabupaten  Kudus. 

1.3.Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang ada di KPP Pratama Kabupaten Kudus yaitu  

tingkat kepatuhan wajib pajak belum diimbangi dengan penerapan e-filling 

dimana masih banyak yang belum mengetahui tentang apa itu e-filling, 

pengetahuan perpajakan,dan kesadaran wajib pajak. Maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak  ? 

2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak? 

3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ? 

4. Apakah pengaruh penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak dengan 

biaya kepatuhan sebagai variabel moderasi ? 
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5. Apakah pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 

dengan biaya kepatuhan sebagai variabel moderasi ? 

6. Apakah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

dengan biaya kepatuhan sebagai variabel moderasi ? 

1.4.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, 

maka tujuan peneliti yaitu: 

1. Untuk menguji  pengaruh penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak. 

2. Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

3. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

4. Untuk menguji pengaruh  penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak  

dengan biaya kepatuhan sebagai variabel moderasi 

5. Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak dengan biaya kepatuhan sebagai variabel moderasi 

6. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak dengan biaya kepatuhan sebagai variabel moderasi 
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1.5. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi beberapa pihak: 

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan saran bagi Direktorat Jenderal 

Pajak untuk bisa lebih baik lagi dalam berinovasi guna meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak.Selain itu dapat memberikan informasi mengenai 

pengaruh penerapan e-filling, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib 

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan biaya kepatuhan sebagai 

variabel moderasi. 

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat informasi kepada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus tentang pengaruh penerapan e-filling, 

pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak dengan biaya kepatuhan sebagai variabel moderasi 

3. Bagi Wajib Pajak 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi kepada wajib pajak 

agar lebih patuh dan disiplin dalam membayar kewajiban pajaknya. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat di manfaatkan sebagai bahan referensi untuk 

menambah pengetahuan atau sebagai bahan penelitian selanjutnya. 

  


