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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyelenggaraan pembangunan nasional merupakan suatu upaya dalam 

mewujudkan tujuan nasional yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. 

Perwujudan tujuan nasional tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah 

sebagai penyelenggara negara yang sekaligus menjadi wakil dalam mengelola 

seluruh kepentingan lapisan masyarakat. Negara Indonesia sebagai negara 

kesatuan tidak dapat mewujudkan tujuannya apabila tidak disertai dengan 

partisipasi masyarakat.  

Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila pembangunan nasional 

dapat berjalan secara berkesinambungan dengan penyelenggaraan daerah. UU 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan peraturan yang 

menjadi dasar atas berlakunya pelaksanaan pembangunan di daerah. Peranan 

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan nasional yaitu dengan 

cara meningkatkan kemampuan dalam mengelola potensi yang dimiliki daerah 

secara optimal. Melalui pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, 

masyarakat ikut berpartisipasi secara langsung dalam penyelenggaraan 

pembangunan daerah. 

Penerimaan pajak daerah memiliki kontribusi bagi sumber dana 

pembangunan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah diselenggarakan tanpa 

mengurangi prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat dan
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pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Dalam penyelenggaraan pembangunan 

di daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk memungut pajak 

daerah kepada masyarakat. Sebagai perpanjangan tangan dari kebijakan 

pemerintah pusat, pemerintah daerah diharapkan mampu membuat kebijakan-

kebijakan yang dapat meningkatkan kontribusi penerimaan pajak dengan 

mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya 

perkembangan pembangunan yang sangat pesat, pemerintah daerah diharapkan 

lebih bijaksana dalam  hal melakukan pemungutan pajak secara adil dan dapat 

mengalokasikan hasil  penerimaan pajak secara merata dan tepat sasaran. 

Jumlah penduduk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan seiring 

dengan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin besar maka hal 

yang sangat wajar apabila pajak mendominasi sumber penerimaan negara 

(Pancawati, 2011). Menurut Mardiasmo (2011), pajak merupakan iuran yang 

dikeluarkan oleh masyarakat kepada pemerintah yang berdasarkan undang-undang 

penetapan pajak yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar 

pengeluaran dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah terdorong  

melakukan suatu perubahan di segala sektor karena penerimaan pajak merupakan 

sumber potensial yang harus terus digali dan ditingkatkan untuk melaksanakan 

pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Pati sebagai pelaksana otonomi daerah mempunyai 

tanggung jawab yang besar dalam menghadapi tantangan pada era globalisasi ini. 

Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan cita-cita 

maka berdampak pada peningkatan beban kerja yang harus dilaksanakan secara 
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konsekuen. Keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas tersebut dapat tercapai jika 

dimulai dengan perencanaan, pengelolaan serta pengendalian yang baik. 

Dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita negara, good governance 

merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat pengelolaan 

negara dalam penyelenggaraan pemerintah. Untuk mencapainya, pemerintah 

bertanggung jawab penuh dalam mengembangkan dan mengimplementasikan 

prinsip-prinsip profesionalitas, efektivitas dan efisiensi, transparasi, akuntabilitas, 

pelayanan prima serta supremasi hukum yang dapat diterapkan pada semua 

lapisan masyarakat. Proses penyelenggaraan pemerintahan harus sejalan dengan 

nilai-nilai demokrasi, penghindaran dari penyalahgunaan dana alokasi serta  

pencegahaan  terhadap tindak kejahatan korupsi sehingga dapat menjadi agent of 

change. 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati sebagai 

perangkat daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah 

mempunyai visi dalam fungsi pelayanan publik, yakni merupakan badan yang 

mampu meningkatkan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah 

yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan ekonomis. Dalam upaya meraih 

visi tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati 

menetapkan misi, yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang amanah, 

profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab. Memberikan pelayanan 

secara cepat, tepat dan baik dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. 

Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta 

menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah yang efektif, 
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efisien dan ekonomis dan mengembangkan informasi keuangan yang transparan 

dan akuntabel. 

Dalam melaksanakan penyelenggaraan daerah Pemerintah Kabupaten Pati 

berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah sebagai turunan dari UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan 

retribusi daerah. Penerapan self assessment system terhadap penerimaan pajak 

menuntut kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya di bidang 

perpajakan. Salah satu faktor penting supaya penerimaan pajak dapat optimal 

yaitu apabila wajib pajak patuh terhadap ketentuan pajak yang telah ditetapkan. 

Menurut Pranadata (2014) terjadinya perubahan sistem pemungutan pajak 

menjadi self assesment system, wajib pajak mempunyai peran yang lebih besar 

dibandingkan dengan peran petugas pajak karena secara sukarela kepatuhan dapat 

terbentuk pada masyarakat itu sendiri. Melalui sistem ini, penerimaan pajak 

benar-benar tergantung pada wajib pajak itu sendiri, namun faktanya di lapangan 

menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak masih 

rendah. Berbagai masalah mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak merupakan persoalan yang sangat penting, karena jika wajib pajak tidak 

patuh dapat menyebabkan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak sehingga 

penerimaan pajak menjadi berkurang dan dapat merugikan negara (Purnomo, 

2013). 

Dalam penelitian Rustiyaningsih (2011) kepatuhan perpajakan diartikan 

sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran 
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dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, kepatuhan dan kesadaran 

pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut :  

a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan 

peraturan perundang- undangan perpajakan. 

b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. 

c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. 

d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.  

Jika wajib pajak mempunyai anggapan yang positif tentang pentingnya 

pajak dalam suatu negara, hal itu mendasarinya bahwa kewajiban dalam 

membayar pajak merupakan kontribusi sebagai warga negara yang baik. 

Kepatuhan wajib pajak dapat ditunjukkan dari seberapa antusias wajib pajak 

untuk mengajukan, melaporkan serta membayarkan tanggungan pajak yang sesuai 

dengan kewajibannya. Demi tercapainya target pajak yang telah ditentukan maka 

diperlukan kesadaran masing-masing oleh setiap wajib pajak. 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati mempunyai 

11 jenis pajak diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak 

reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak 

parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.  Dalam hal 

pemungutan pajak, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Pati menerapkan self assesment system yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk 

menghitung sendiri jumlah objek pajak dan/atau bukan objek pajak serta harta dan 

kewajiban lain yang terhutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
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perpajakan daerah, yang dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

(SPTPD). Masalah kurang efektifnya pemungutan pajak daerah merupakan salah 

satu dari fenomena yang terjadi pada saat diterapkannya self assesment system. 

Beberapa hal yang sering ditemui yaitu wajib pajak tidak terbuka mengenai total 

omset penjualan yang diterima secara riil. Kepercayaan yang diberikan kepada 

wajib pajak justru cenderung dimanfaatkan untuk memperkecil jumlah pajak yang 

seharusnya disetor. Selain itu, wajib pajak masih kurang mempunyai kesadaran 

dalam membayar pajak ditunjukkan karena dalam menghitung pajak daerahnya 

tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, hal-hal tersebut 

menyebabkan penerimaan pajak daerah menjadi kurang optimal jika dibandingkan 

dengan potensi riil yang telah ditargetkan. 

Dua jenis pajak diantaranya adalah pajak restoran dan pajak hotel saat ini 

mendominasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pati yang pemungutannya 

berdasarkan self assessment system. Pada Tabel 1.1 tertera hasil realisasi 

penerimaan pajak restoran di Kabupaten Pati yang rata-rata mengalami 

peningkatan, namun peningkatan penerimaan pajak tersebut diperkirakan masih 

lebih berpotensi dari yang semestinya bisa diterima oleh pemerintah daerah. 

Melalui kegiatan pengkajian potensi pajak restoran yang diadakan oleh 

Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Pati, pada periode tahun 

tahun 2016 dan tahun 2017 dapat ditarik kesimpulan bahwa potensi riil 

penerimaan pajak restoran dalam dua tahun tersebut menunjukkan peningkatan 

namun perkembangan penerimaan pajak tersebut belum mengalami kenaikan 

yang cukup signifikan. Pada akhir tahun 2019 hingga tahun 2020, terjadi 
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pandemik covid-19 yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak restoran 

menurun. Dengan demikian, hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah 

supaya dapat mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. 

Target Realisasi

(Rupiah) (Rupiah)

2016 525.000.000             594.866.351            

2017 600.000.000             839.772.028            

2018 3.010.000.000          5.440.467.879         

2019 4.500.000.000          6.028.186.351         

2020 3.850.000.000          5.091.234.839         

Sumber : BPKAD Kabupaten Pati, 2020

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Restoran

di Kabupaten Pati Tahun  2016-2020

Tahun

 

Self  assesment  system  dalam  konsepnya  memberikan suatu pemahaman 

bahwa pajak tidak lagi dipandang sebagai beban namun menjadi sebuah 

kewajiban demi terselenggaranya pembangunan nasional. Pengaruh yang muncul 

dengan diterapkannya self assesment system yaitu masyarakat mengalami 

perubahan sikap (kesadaran) untuk membayar pajak secara sukarela. Kesadaran 

wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajibannya, hal ini dapat ditunjukkan melalui arti dan manfaat dari pemungutan 

pajak tersebut dapat menunjang kesejahteraan masyarakat sehingga dapat 

terbentuknya pemahaman dari masyarakat bahwa penerimaan pajak adalah untuk 

kelancaran roda pemerintahan dalam mengurus segala kepentingan masyarakat. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya kesadaran masyarakat akan 

perpajakan mempengaruhi kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 
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Masih terdapatnya tunggakan pajak dan belum optimalnya penerimaan 

pajak oleh wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak restoran di Kabupaten 

Pati menandakan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk 

melakukan kewajibannya dalam membayar pajak, walaupun tunggakan tersebut 

nilainya relatif kecil. Tunggakan pajak daerah merupakan besarnya pajak daerah 

yang terlewat jatuh tempo yang masih menjadi tanggungan oleh wajib pajak 

daerah. Pada Tabel 1.2 jumlah tunggakan pajak restoran dari tahun 2016 sampai 

dengan 2020. 

Pajak Restoran

(Rupiah)

2016   -      -

2017  -  -

2018  -  -

2019 3,761,214                               12

2020 16,737,030                             24

Sumber : BPKAD Kabupaten Pati, 2020

Jumlah Wajib PajakTahun

Tabel 1.2

Jumlah Tunggakan Pajak Restoran

di Kabupaten Pati Tahun 2016-2020

 

Tingkat kesadaran merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan  wajib  

pajak dalam membayar pajak. Sebagai perangkat daerah Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati bertanggungjawab besar atas 

pengelolaan keuangan daerahnya dalam memungut pajak yang digunakan sebagai 

pembiayaan dan pembangunan daerah. Diadakannya evaluasi tentang penerimaan 

pajak yang belum terbayar tiap tahunnya memberikan dampak untuk melakukan 
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suatu upaya agar tingkat kesadaran pajak oleh wajib pajak mengalami 

peningkatan. Hal itu direalisasikan dengan mengadakan kegiatan sosialisasi pada 

masyarakat sekitar secara langsung maupun media masa sehingga mereka menjadi 

tahu dan sadar tentang perpajakan dan manfaatnya. Pengetahuan tentang 

perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan 

pentingnya membayar pajak sehingga wajib pajak dapat melakukan kewajibannya 

sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak 

memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib 

pajak tidak dapat  memastikan perilakunya dengan tepat. 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa harapan yang diinginkan 

adalah : 

1. Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan pelaksanaan perpajakan yang berlaku, sehingga diharapkan 

penerimaan pajak daerah dapat dikelola untuk pembangunan daerah yang 

lebih baik. 

2. Kesadaran wajib pajak, kesadaran pajak merupakan sebuah iktikad baik dari 

seseorang untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak secara 

sukarela. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor 

perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi 

dan dukungannya supaya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 

semakin meningkat dan target pajak daerah dapat tercapai. Maka diharapkan 
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wajib pajak untuk lebih sadar dalam melaksanakan kewajibannya dalam 

membayar pajak. 

3. Kualitas pelayanan merupakan suatu ukuran mengenai seberapa baik tingkat 

layanan yang mampu diberikan oleh staf pelayanan pajak daerah di Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati terhadap ekspektasi 

pelanggan, hal ini diwujudkan dengan pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan. 

4. Pengetahuan pajak, mengukur seberapa besar ilmu dan wawasan mengenai 

pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Selain itu dapat juga dilakukan 

penilaian setelah diadakannya kegiatan sosialisasi pajak. Informasi yang 

disampaikan pada sosialisasi pajak yaitu berisi tentang pengetahuan dan 

pemahaman yang berkaitan dengan kewajiban dan hak wajib pajak, manfaat 

pajak, jenis pajak, tarif pajak, cara penghitungan pajak, tata cara pelaporan 

pajak, sanksi perpajakan serta peraturan perpajakan yang berlaku. 

Akan tetapi kondisi yang dialami saat ini masih belum sesuai dengan 

harapan yang diinginkan. Persoalan mengenai kepatuhan pajak menjadi fokus 

utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati dalam 

mengentaskan permasalahan tersebut. Hal ini didorong untuk mewujudkan 

tercapainya visi, misi serta tujuan dari  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Pati itu sendiri. Kondisi tersebut dapat terlihat dari belum 

optimalnya realisasi pajak yang diperoleh dibandingkan dengan terget pajak yang 

telah ditetapkan. 
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Beberapa research gap penelitian adanya perbedaan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Wulandari (2015) menyatakan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Dicriyani (2016) menyimpulkan hasil 

penelitiannya bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh pada perilaku 

kepatuhan wajib pajak. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Penerimaan pajak yang seharusnya bisa lebih berpotensi dari apa yang 

diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak 

dalam memenuhi kewajibannya. Namun, kenyataannya tingkat kapatuhan 

wajib pajak cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun di 

Kabupaten Pati. Sehingga, peneliti ingin mengungkap variabel apa saja yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Pati. Maka dari 

itu, dirumuskan masalah “Variabel apa saja yang mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak restoran di Kabupaten Pati?”. 

Variabel-variabel yang diperkirakan mempengaruhi tingkat kepatuhan 

wajib pajak yaitu kualitas pelayanan, pengetahuan pajak dan kesadaran 

wajib pajak.  

Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak 

telah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak di Kabupaten Pati? 
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2. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak di Kabupaten Pati? 

3. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kesadaran wajib 

pajak di Kabupaten Pati? 

4. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kesadaran wajib pajak 

di Kabupaten Pati? 

5. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak di Kabupaten Pati? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di Kabupaten Pati. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak di Kabupaten Pati. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap 

kesadaran wajib pajak di Kabupaten Pati. 

4. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kesadaran 

wajib pajak di Kabupaten Pati. 

5. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak di Kabupaten Pati. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati dalam 

mengkaji faktor-faktor perilaku wajib pajak dalam membayar pajak, 

diantaranya yaitu kualitas pelayanan, pengetahuan pajak dan kesadaran wajib 

pajak untuk menaati peraturan pajak yang berlaku. Dengan demikian hal ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil 

kebijakan pada target penerimaan pajak daerah. 

 

1.5 Pembatasan Penelitian 

1. Dalam penelitian ini hanya menggunakan empat variabel yang akan 

diuraikan lebih dalam yaitu kualitas pelayanan, pengetahuan pajak, 

kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. 

2. Penelitian ini menguji pengaruh kualitas pelayanan, pengetahuan pajak 

dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Pati. 

3. Kepatuhan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak daerah yang berdasar pada self 

assessment system. 

 


