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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu tolak ukur yang 

menentukan kemandirian suatu daerah. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 

pasal 1 ayat 18 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah adalah pemasukan 

yang didapatkan dari sumber wilayahnya sendiri sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah perlu 

mencari sumber-sumber yang berpotensi untuk menambah pendapatan daerah 

tersebut, salah satunya dengan menetapkan pajak daerah (Priliandani & Saputra, 

2019).  

Pajak daerah merupakan komponen dari pendapatan asli daerah dengan 

prospek yang sangat baik untuk ditingkatkan, sehingga harus dikelola dengan cara 

transparan dan professional (Rochimah dkk., 2012). Pajak daerah dikelompokkan 

berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu pajak daerah kabupaten/kota 

yaitu pajak restoran.  

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi 

Jawa Timur. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduknya 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penyebab peningkatan jumlah penduduk 

karena Gresik merupakan kota industri, sehingga banyak penduduk luar daerah 

yang datang dan menetap di Gresik untuk bekerja atau urusan lainnya 

(Rochdianigrum, 2020). Dengan adanya faktor tersebut menyebabkan tingginya 

peluang bisnis bagi pelaku bisnis, salah satunya yaitu dengan pembukaan restoran 

baru. Restoran merupakan tempat usaha bidang kuliner yang menawarkan 

makanan dan/atau minuman dengan harga tertentu. Rumah makan, kafetaria, 

kantin, warung, bar dan jasa boga atau catering juga termasuk kedalam restoran 

(Choirunnisa, 2020).  

Jumlah restoran yang ada di Kabupaten Gresik semakin meningkat setiap 

tahunnya. Informasi tersebut didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kabupaten Gresik. Peningkatan jumlah restoran baru tersebut berdampak terhadap 

meningkatnya pendapatan asli daerah melalui pemungutan pajak restoran yang 
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ditetapkan oleh pemerintah. Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas 

layanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 

10% (sepuluh persen) dari harga barang di restoran sesuai dengan pricelist. 

Tabel 1.1 Rincian Jumlah Restoran di Kabupaten Gresik 

Tahun Jumlah Restoran 

2016 23 

2017 23 

2018 105 

2019 106 

2020 142 

2021 190 

Sumber:  Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik 

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Gresik (Siswadi Aprilianto) menyatakan bahwa target Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar 760 Miliar.  Kenaikan target tersebut 

menjadikan pemerintah berharap dapat meningkatkan penerimaan pajak di 

berbagai sektor, salah satunya pajak restoran. Kondisi pandemi covid-19 ini 

membuat pemerintah pusat mengeluarkan kebijakannya yaitu penerapan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan restoran sepi, 

pendapatannya turun drastis dan ada juga restoran yang tutup. Jika restoran tidak 

ada pengunjung maka akan mempengaruhi penerimaan pajak restoran dan 

mengakibatkan penurunan pendapatan asli daerah. Hal tersebut membuat 

pemerintah sangat khawatir dan pesimis jika tidak dapat mencapai target 

pendapatan asli daerah yang telah ditentukan.  

Target pendapatan asli daerah dapat dicapai dengan berbagai cara, salah 

satunya dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan merupakan 

perbuatan yang sulit untuk diterapkan oleh setiap wajib pajak. Banyak wajib pajak 

yang cenderung meloloskan diri dari kewajibannya membayar pajak dan 

melakukan tindakan perlawanan pajak (Nugroho dkk., 2016). Banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya transparansi pajak, 

sosialisasi perpajakan, pemeriksaan, sanksi dan omset. Faktor tersebut sering 
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menjadi tolak ukur untuk melihat pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak 

dalam melakukan kewajibannya.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yanto 

dkk. (2020) yang menggunakan variabel pemeriksaan pajak, omset dan sanksi 

dalam penelitiannya. Pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu berada 

pada variabel dan lokasi penelitian. Peneliti melengkapi keterbatasan penelitian 

terdahulu dengan menambahkan variabel transparansi pajak dan sosialisasi 

perpajakan. Transparansi pajak diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan 

masyarakat bahwa pajak yang selama ini dibayarkan tidak disalahgunakan dan 

pendistribusiannya jelas, kepercayaan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak (Azizah, 2019). Menurut Choirunnisa (2020) masyarakat akan sulit 

untuk patuh membayar pajak jika pemerintah tidak transparan dalam pengelolaan 

pajak. Sosialisasi perpajakan juga merupakan faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak. Jika petugas menyampaikan sosialisasi perpajakan dengan 

jelas, benar dan nyaman maka masyarakat khususnya wajib pajak akan cepat 

memahaminya, secara otomatis hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak (Priliandani & Saputra, 2019). 

Transparansi pajak adalah keterbukaan pemerintah dalam mengalokasikan 

atau menggunakan dana dari penerimaan pajak untuk pembangunan daerah atau 

kebutuhan lain pemerintah daerah (Choirunnisa, 2020). Pada dasarnya dibutuhkan 

kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah sehingga diperlukan transparansi 

untuk meningkatkan kepercayaan tersebut. Jika pemerintah memberikan informasi 

yang jelas mengenai penggunaan dana penerimaan pajak, maka dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat juga dapat mengetahui dan 

merasakan secara langsung maupun tidak langsung timbal balik dari penggunaan 

dana penerimaan pajak dalam hal pembangunan atau kebutuhan pemerintah 

daerah. Penelitian Choirunnisa (2020) mendukung hal tersebut dengan 

memberikan hasil bahwa transparansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) yang 

menyatakan transparansi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 

Sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan memberi informasi perpajakan 

kepada wajib pajak untuk menambah pengetahuan yang menyebabkan perubahan 
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pola pikir dan sikap wajib pajak (Priliandani & Saputra, 2019). Dari adanya 

sosialisasi diharapkan wajib pajak paham, sadar, peduli dan dapat berkontribusi 

dengan baik dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut didukung 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Priliandani & Saputra (2019) yang 

mengemukakan bahwa sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Namun hasil penelitian yang dilakukan Putri & Suandy (2012) menyatakan bahwa 

sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Pemeriksaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencari, 

mengumpulkan, mengolah data dan informasi lainnya untuk melihat bagaimana 

wajib pajak memenuhi kewajibannya (Jaya & Jati, 2016). Pemeriksaan pajak ini 

berfungsi sebagai penegakan hukum. Dari adanya pemeriksaan pemerintah dapat 

memberi kepastian hukum, keadilan dan juga pembinaan kepada wajib pajak yang 

melanggar peraturan yang berlaku. Dalam penelitian Arviana & Sadjiarto (2014) 

memberikan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh 

pemeriksaan. Namun hasil tersebut berlawanan dengan penelitian yang dilakukan 

Yanto dkk. (2020) yang mengungkapkan bahwa pemeriksaan berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Sanksi adalah alat pencegah supaya wajib pajak tetap patuh, tidak 

melakukan kecurangan dan tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku. 

Sanksi ini berlaku bagi wajib pajak yang terlambat membayar kewajibannya dan 

tidak melaporkan pajak terutangnya secara benar sesuai dengan jumlah yang 

seharusnya. Tingginya jumlah sanksi yang diterapkan pemerintah membuat 

masyarakat merasa bahwa sanksi tersebut sangat merugikan mereka, sehingga 

mereka membayar pajak untuk menghindarinya (Dewi & Noviari, 2017). Oleh 

karena itu sanksi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal tersebut didukung 

oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Choirunnisa (2020). Namun penelitian 

tersebut berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizajayanti (2017) 

yang mengungkapkan sanksi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.  

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu omset. 

Omset merupakan jumlah total yang diperoleh dari penjualan selama periode 

tertentu, tetapi belum dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Dimana wajib 

pajak cenderung untuk menyembunyikan omset penjualannya dikarenakan wajib 
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pajak merasa keberatan dengan tarif yang telah ditetapkan dari omset kotornya 

(Rizajayanti, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh (Arviana & Sadjiarto, 2014) 

mengungkapkan bahwa omset berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil 

penelitian tersebut berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizajayanti 

(2017) yang mengungkapkan bahwa omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Transparansi Pajak, Sosialisasi 

Perpajakan, Pemeriksaan, Sanksi, dan Omset Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Restoran” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini sebagai berikut:  

1. Apakah transparansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

restoran? 

2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

restoran? 

3. Apakah pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran? 

4. Apakah sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran? 

5. Apakah omset berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran? 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, berikut 

merupakan tujuan dari penelitian ini:  

1. Untuk menguji transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran 

2. Untuk menguji sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 

restoran  

3. Untuk menguji pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran  

4. Untuk menguji sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak restoran  

5. Untuk menguji omset terhadap kepatuhan wajib pajak restoran  
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk beberapa pihak, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya dan dapat menambah wawasan dalam 

bidang perpajakan mengenai masalah transparansi pajak, sosialisasi 

perpajakan, pemeriksaan, sanksi dan omset terhadap kepatuhan wajib pajak 

restoran 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk beberapa pihak, 

antara lain sebagai berikut: 

1) Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

dalam bidang perpajakan serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan 

teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan, sehingga teori 

tersebut dapat diterapkan dalam penelitian ini.   

2) Bagi Pemerintah Kabupaten Gresik 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi 

yang bermanfaat untuk pemerintah. Penelitian ini juga dapat dijadikan 

sebagai referensi dalam menyusun kebijakan yang berguna untuk 

meningkatkan kepatuhan perpajakan dalam memenuhi kewajibannya 

untuk patuh dan membayar pajak. 

3) Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan informasi 

bagi masyarakat khususnya wajib pajak restoran yang memiliki peran 

penting dan diharapkan dari penelitian ini kepatuhan wajib pajak 

dapat meningkat. 

4) Bagi Universitas  

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru dan 

menjadi referensi untuk penelitian yang melakukan penelitian serupa 

dimasa yang akan datang. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan proposal ini dibagi dalam beberapa bagian yang saling berkaitan. 

Adapun proposal metodologi penelitian ini disusun secara sistematis sebagai 

berikut:  

BAB I:  PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II:  LANDASAN TEORI  

Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu 

yang menjadi acuan dalam penulisan penelitian serta teori-teori yang menjadi 

landasan dalam menyelesaikan permasalahan penelitian, kerangka pemikiran 

penelitian dan hipotesis penelitian.  

BAB III:  METODE PENELITIAN  

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan seperti jenis 

penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, jenis dan sumber data serta metode. 

 

 

  


