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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Selama Pandemi Covid-19 telah menyebar ke berbagai negara mulai dari 

Indonesia sampai yang ada didunia. Melihat covid-19 ini mengakibatkan 

berkurangnya aktivitas warga di luar lingkungan untuk menghambat penyebaran 

covid-19 dan memberikan tekanan  ekonomi maupun sosial di Indonesia. 

Organization For Economi and Development (OECD) memperkirahkan bahwa 

dunia akan mengalami perlambatan ekonomi yang terpuruk sejak tahun 2009 

(News, 2020). Perlambatan ekonomi yang tidak stabil ini juga berdampak pada 

daya beli masyarakat dan tidak terkecuali negara kita. Data dari Badan Pusat 

Statistik membuktikan bahwa komponen perekonomian  pada tahun 2020 

mengalami kontraksi sehingga produk domestik bruto cenderung menurun 

dibandingkan tahun 2019, terlebih pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukan  

perlambatan hingga mencapai -5,32%  pada kuartal kedua tahun 2020 (Indahsari 

& Fitriandi, 2021). 

Pendapatan Negara juga berdampak pada sektor pajak yang termasuk 

penyumbang utama pada pendapatan  negara atau perekonomian Indonesia. Pada 

tanggal 30 April 2020 realisasi penerimaan pajak hanya 30% dari target Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau setara dengan 376,67 triliun, sehingga 

dari data tersebut dapat dikatakan Indonesia sedang mengalami penerimaan pajak 

sebesar 3,1% (Siregar, 2020). Penerimaan dari sektor pajak harus ditingkatkan 

sehingga mendapatkan kenaikan pendapatan negara dan perekonomian yang 

membaik. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 1 bahwa, pajak merupakan saranan wajib 

negara yang terutang oleh badan atau pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang yang telah ditetapkan dengan tidak mendapat imbalan secara 

langsung dan dapat digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat 

(Kemenkeu, 2007). Respon pemerintah untuk mewujudkan dan menjalankan 

kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan  telah dilakukan 
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dengan berbagai macam cara, terlebih lagi kebijakan fiskal diterapkan kembali 

dalam meringankan Wajib Pajak guna melaporkan pajak (Wahyudi, 2021). 

Pemerintah  mengeluarkan  kebijakan fiskal insentif dengan tujuan 

mendorong daya beli masyarakat, mewujudkan kebutuhan impor bahan baku 

produksi bagi sektor yang masih terdampak pandemi, juga membantu arus kas 

perusahaaan agar dapat beraktivitas seperti semula (Akbar, 2021). Salah satu 

bentuk kebijakan fiskal pemerintah mengeluarkan Peraturan Kementrian 

Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK. 03/2020 mengenai Insentif Pajak untuk Wajib 

Pajak yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019. Dalam PMK tersebut 

berisikan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 impor, angsuran PPh Pasal 25, restitusi 

PPN, PPh Final UMKM dan PPh Final Jasa Konstritusi (Kemenkeu, 2020). 

Beberapa stimulasi fiskal diatas, stimulasi PPh 21 hanya berlaku untuk 

penghasilan pegawai atau  pekerja dengan kriteria tertentu. Insentif pajak ini 

memiliki pengaruh dengan penghasilan yang akan diterima, selama  masa insentif 

pandemi berlaku. Persyaratan untuk PPh Pasal 21 yaitu Wajib Pajak Orang 

Pribadi yang penghasilan brutonya tidak melebihi Rp 200.000.000/tahun dan akan 

ditanggung pemerintah. Apabila sebelumnya pegawai mendapat potongan PPh 

Pasal 21 atas penghasilan, tetapi selama masa insentif pandemi potongan tersebut 

akan dikembalikan dengan penghasilan bulanan yang diterima (Lubis & Putra, 

2020). Pemerintah sendiri telah melakukan perpanjangan insentif pajak berkali-

kali dan untuk tahun 2021 terakhir dengan PMK No.82/PMK.03/2021 

(Kemenkeu, 2021). 

Insentif Pajak merupakan pengurangan pembayaran pajak yang menjadi 

salah satu bentuk fasilitas pemerintah yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk 

mendorong Wajib Pajak patuh dalam membayar perpajakan (Dewi, 2019). Selain 

itu, pajak juga bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan yang mana penerimaan pajak yang tinggi (Alfiana & Diana, 

2021). Kesadaran perpajakan menjadi faktor pemahaman yang mendalam pada 

seseorang atau  badan dalam  pemikiran, sikap dan  tingkah  laku dalam 

menjalankan  kewajiban perpajakan (Agustiningsih, 2016). Kesadaran wajib pajak 

juga menjadi bagian iuran dalam membangun negara, sehingga penundaan 
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pembayaran pajak dapat mengurangi pendapatan dan merugikan negara (Tene, 

2017). 

Jika kesadaran wajib pajak menjadi faktor internal dalam memenuhi  

kewajiban  perpajakan, maka kualitas pelayanan perpajakan menjadi faktor 

eksternal. Banyak beberapa dari wajib pajak yang berprespektif  negatif  bahwa  

aparat perpajakan tidak ramah, berbelit-belit, menunggu proses yang lama, 

komplain kurang ditanggapi sehingga tidak memberikan kenyamanan (Rudolof, 

2017). Kepatuhan dalam  melakukan pelaporan pajak juga berdampak dengan 

penerima pajak yang dapat dihimpun, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib 

pajak secara formal atau material akan memperbesar basis perpajakan (Saeroji, 

2017). 

Penelitian telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, namun 

penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan 

oleh Aprilia, (2021) dengan variabel independen Insentif pajak, Kualitas Sumber 

Daya Manusia, dan Kepuasan Layanan menunjukkan insentif pajak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Begitu pula 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo, (2020) dengan variabel 

independen Insentif Perpajakan, Kualitas Pelayananan Perpajakan menunjukan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. 

Sedangkan penelitian dari (Kusuma & Wulandari, 2021) dengan variabel 

Penerapan Sistem E-filling, Tingkat Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan 

Pajak dan Insentif Pajak menunjukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. Hal senada, penelitian yang dilakukan oleh (Saputra, 

Amin & Junaidi, 2021) dengan variabel Kesadaran Wajib Pajak, Insentif 

Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

(Wijiayanto, 2021) dengan variabel Insentif Pajak, Sunset Policy dan Kesadaran 

Membayar Pajak menunjukan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan latar belakang pada masalah diatas, maka peneliti ini tertarik 

untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Insentif 

Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap 
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Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus 

KPP Pratama Lamongan)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan terhadap latar belakang yang telah dijelaskan, 

maka penulis membatasi dan menfokuskan masalah yang akan dibahas sebagai 

berikut: 

1. Apakah pemberian insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi selama pandemi Covid-19? 

2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi selama pandemi Covid-19? 

3. Apakah kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi selama pandemi covid-19? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan terhadap tujuan penelitian yang telah dijelaskan 

diharapkan memberi manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh pemberian insentif pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi selama pandemi covid-19. 

2. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi selama pandemi covid-19. 

3. Untuk menguji kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi selama pandemi covid-19. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pemaparan terhadap tujuan penelitian yang telah dijelaskan 

diharapkan memberi manfaat dari penelitian ini adalah:  

1. Bagi Peneliti 

penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari segi pemahaman, 

informasi mengenai pengaruh insentif pajak orang pribadi terhadap 

kepatuhan wajib pajak selama pandemi covid-19. 

2. Bagi Universitas 

 penelitian ini diharapkan sebagai sumber acuan dan arsipan dalam 

sumbangan pemikiran mengenai pengaruh insentif pajak orang pribadi 
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terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi covid-19. 

3. Bagi Dirjen Pajak 

penelitian ini diharapkan memberikan konstribusi brupa informasi 

mengenai pengaruh insentif pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib 

pajak selama pandemi covid-19. 

4. Bagi Wajib Pajak 

penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai pemanfaatan 

insentif pajak tengah pandemi covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


