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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia adalah hal yang 

ingin diwujudkan oleh pemerintah Indonesia. Kesejahteraan ini dapat terwujud 

apabila pembangunan di segala bidang dapat dijalankan dengan baik, seiring dengan 

didukung pembiayaan yang mencukupi. Pembiayaan negara dapat bersumber dari 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dan penerimaan perpajakan. Pajak dalam 

negeri dan pajak internasional termasuk dalam penerimaan perpajakan. 

Melihat dari fenomena terkini setelah adanya amnesti pajak seharusnya 

pencapaian penerimaan pajak tidaklah sulit untuk didapatkan. Namun, meskipun 

begitu akan selalu ada faktor yang menghambat penerimaan pajak sehingga harus 

selalu ada pengawasan dari pihak fiskus serta tanggung jawab dan kesadaran diri 

Wajib Pajak guna meningkatkan pencapaian penerimaan pajak untuk setiap tahunnya. 

Selain itu kepatuhan dalam perpajakan juga menjadi perhatian khusus yang harus 

lebih diperhatikan dan diawasi agar target penerimaan pajak untuk setiap tahunnya 

dapat tercapai.  

Tercapainya target penerimaan pajak tersebut tidak hanya mengandalkan 

peran dari pihak fiskus ataupun dari kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

melainkan dibutuhkan pula peran aktif dari masyarakat yang telah dikukuhkan 

menjadi seorang Wajib Pajak. Peran Wajib Pajak sendiri sangatlah penting, terlebih 

dengan adanya sistem perpajakan yang awalnya official assesment kini berubah 
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menjadi self assesment. Sistem self assesment memberikan kepercayaan kepada 

Wajib Pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban 

perpajakannya sendiri. Untuk itu tanggung jawab moral, kepatuhan, dan  kesadaran 

Wajib Pajak termasuk faktor yang penting pula dalam pencapaian target penerimaan 

pajak. Namun kepatuhan sendiri perlu didukung dengan adanya sanksi pajak. 

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan, pajak adalah suatu kontribusi wajib bagi negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang memilik sifat memaksa berlandaskan pada 

undang-undang, dan imbalan yang didapatkan tidak muncul secara langsung serta 

akan digunakan sebagai pemenuh keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Dari definisi pajak tersebut setiap Wajib Pajak baik orang 

pribadi atau badan wajib untuk mematuhi kewajibannya dalam hal perpajakan. 

Kepatuhan perpajakan merupakan kunci dalam keberhasilan pemerintah dalam 

mengumpulkan penerimaan pajak guna membangun perekonomian negara.  

Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat 

dilihat dari beberapa faktor, diantaranya adalah tanggung jawab moral, kesadaran 

Wajib Pajak, serta sanksi pajak. Wajib Pajak yang memiliki tanggung jawab moral 

dan kesadaran diri yang baik tentunya akan memberikan pengaruh terhadap 

kewajiban untuk mematuhi pelaporan pajak. Pengaruh yang ditimbulkan pun dapat 

berupa pengaruh yang positif ataupun negatif.  

Adanya tanggung jawab moral yang baik diduga akan mengubah cara 

pandang Wajib Pajak mengenai pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan sehingga 

Wajib Pajak akan lebih patuh dalam melakukan kewajibannya. Adanya tanggung 

jawab moral juga akan mendorong seseorang untuk patuh dalam pelaporan 
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perpajaknya pula. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh 

Indriyani dan Sukartha (2014) yang menunjukkan bahwa tanggung jawab moral 

berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Badan. Selain itu, 

menurut Ho (2009) kewajiban moral yang lebih kuat dari Wajib Pajak akan mampu 

meningkatkan tingkat kepatuhannya. Namun menurut Arjani, dkk (2017) moralitas 

tidak memiliki pengaruh positif signifikan pada kepatuhan masyarakat dalam 

membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. 

Selain itu hasil penelitian Jatmiko (2006) mengungkapkan bahwa kesadaran 

Wajib Pajak dalm hal perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Didukung pula dengan hasil penelitiaan 

Indriyani dan Sukartha (2014) yang menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak 

berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Badan. 

Pada penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Muliari (2011), Putra (2011), Arum 

(2012), dan Tiraada (2013) mendapatkan hasil bahwa kesadaran diri Wajib Pajak 

berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. 

Adanya sanksi perpajakan pun akan berpengaruh pada kepatuhan Wajib 

Pajak. Selain memberikan tekanan untuk mematuhi peraturan, di sisi lain dengan 

adanya sanksi perpajakan akan memberikan pembelajaran kepada setiap Wajib Pajak 

yang ada sehingga mereka akan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan 

sebagaimana mestinya. Selain itu sanksi pajak juga dapat digunakan sebagai alat 

pencegahan terjadinya pelanggaran norma dalam perpajakan. Hal ini sejalan dengan 

hasil penelitian Hartanti (2016) yang mengungkapkan bahwa adanya sanksi pajak 

mampu memoderasi (memperkuat) hubungan antara kemauan Wajib Pajak terhadap 

kepatuhan pajak. Selain itu dalam penelitiannya Hartanti (2016) juga menyatakan 
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bahwa adanya sanksi pajak mampu memoderasi (memperkuat) hubungan antara 

pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan kompilasi terhadap dua penelitian 

yang pernah dilakukan oleh Indriyani dan Sukartha (2014) dan penelitian yang 

dilakukan oleh Novi Hartanti (2016). Pada penelitian yang telah dilakukan Indriyani 

dan Sukartha (2014) peneliti menggunakan dua variabel yang sama yaitu tanggung 

jawab moral dan kesadaran Wajib Pajak, sedangkan untuk penelitian yang telah 

dilakukan Novi Hartanti (2016) peneliti menggunakan variabel moderasinya yaitu 

sanksi pajak dan menggunakan subjek pajak berupa Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Subjek pajak Orang Pribadi dipilih karena populasi Wajib Pajak Orang 

Pribadi lebih banyak daripada populasi Wajib Pajak Badan. Hal ini diutarakan oleh 

pihak DJP pada tahun 2015 dimana jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada sistem 

administrasi mencapai 30.044.103 WP yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 

5.239.385 WPOP non karyawan, dan 22.332.086 WPOP karyawan. Dalam penelitian 

ini kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu diteliti, hal ini sesuai dengan data yang ada 

pada Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2013 banyaknya penduduk Indonesia 

yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Hal ini berarti bahwa baru sekitar 29,4% 

dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang telah 

mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai Wajib Pajak.  

Pada Provinsi DIY dengan potensi Wajib Pajak yang sudah ada maupun calon 

Wajib Pajak baru, nantinya pertumbuhan pajak di DIY diharapakan bukan hanya 

10%, tetapi bisa lebih. Untuk itulah peneliti melakukan penelitian ini di wilayah DIY, 

disamping lokasi yang cukup terjangkau jumlah Wajib Pajak terdaftar di DIY 

mencapai 477.382 orang dengan Wajib Pajak wajib SPT 344.412 dan tingkat 
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kepatuhan sudah mencapai 93% (www.pajak.go.id). Jika dilihat dari sumber tersebut 

tingkat kepatuhan yang dimiliki Wajib Pajak untuk wilayah DIY sudah tergolong 

tinggi, namun peneliti ingin menguji apakah tanggung jawab moral, kesadaran diri 

Wajib Pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di DIY. 

Untuk itu, peneliti mencoba melakukan penelitian dengan judul 

“PENGARUH TANGGUNG JAWAB MORAL DAN KESADARAN WAJIB 

PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN 

SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI” 

 

B. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini peneliti membuat batasan masalah tertentu. Batasan 

penelitian ini digunakan agar lingkup penelitian lebih spesifik dan jelas sehingga 

hasil penelitian sesuai yang diharapkan peneliti. Untuk itu, beberapa batasan yang ada 

pada penelitian ini adalah: 

1. Batasan yang digunakan peneliti terjadi pada subjek pajak yang diteliti. Subjek 

pajak sendiri ada dua yaitu Orang Pribadi dan Badan. Sedangkan dalam 

penilitian ini peneliti hanya menggunakan subjek pajak Orang Pribadi. Subjek 

pajak Orang Pribadi dipilih karena populasi Wajib Pajak Orang Pribadi lebih 

banyak daripada populasi Wajib Pajak Badan. 

2. Tanggung jawab moral mengenai kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh Wajib 

Pajak berkaitan dengan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya. 

Tanggung jawab moral yang baik terhadap lingkungan serta kesadaran untuk 

membayar pajak tentu akan memotivasi Wajib Pajak dalam melakukan 

kewajibannya. Sehingga, tanggung jawab moral dan kesadaran Wajib Pajak 

http://www.pajak.go.id/


6 
 

menjadi variabel yang dimoderasi oleh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak. 

 

C. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang penelitian tersebut maka peneliti merumuskan beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah tanggung jawab moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi? 

2. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi? 

3. Apakah keberadaan sanksi pajak memperkuat pengaruh tanggung jawab moral 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi? 

4. Apakah keberadaan sanksi pajak memperkuat pengaruh kesadaran Wajib Pajak 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji apakah tanggung jawab moral berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

2. Untuk menguji apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

3. Untuk menguji apakah keberadaan sanksi pajak memperkuat pengaruh tanggung 

jawab moral terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
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4. Untuk menguji apakah keberadaan sanksi pajak memperkuat pengaruh kesadaran 

Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat di Bidang Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta mengembangkan  

pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai pentingnya membayar pajak 

sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh setiap Warga Negara 

Indonesia terutama untuk masyarakat yang telah dikukuhkan menjadi Wajib 

Pajak. Selain itu,  diharapkan agar wajib pajak lebih merintis tanggungjawab 

moral dan memupuk kesadaran diri untuk membayar pajak guna mematuhi 

pelaporan Wajib Pajak. 

2. Manfaat di Bidang Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan tanggungjawab moral dan 

kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak sehingga 

Wajib Pajak lebih peka akan pentingnya pembayaran pajak yang mana nantinya 

akan digunakan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Selain itu 

penelitian ini diharapkan agar Wajib Pajak dapat menjalankan kewajiban 

perpajakannya dengan patuh sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah 

disediakan sehingga Wajib Pajak akan terhindar dari pengenaan sanksi pajak 

sebagai bentuk hukuman dari lembaga yang berwenang.  

 


