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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan Negara merupakan rangkaian upaya pada semua aspek 

kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam penyelengaraan 

Negara maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Optimalisasi pendapatan 

Negara menjadi salah satu opsi yang patut untuk dilakukan dengan segera, 

dimana strategi optimalisasi ini, baik dalam hal kebijakan maupun adminisratif 

terkait pendapatan, utamanya adalah dibidang perpajakan. Saat ini kita hidup di 

era revolusi industri keempat yang diwarnai dengan kecerdasan buatan yang 

serba era super komputer, rekayasa genetika, teknologi dan perubahan 

perubahan yang terjadi dalam kecepatan eksponensial yang akan berdampak 

pada pertumbuhan ekonomi, industri, pemerintahan dan politik. 

Saat ini pemerintah menerapkan era revolusi pada perpajakan dengan 

menerapkan berbagai sistem seperti e-faktur, e-billing, e-spt, e-filling. Salah satu 

sistem yang digunakan DJP adalah penggunaan aplikasi yang memudahkan 

wajib pajak untuk melakukan pembayaran ataupun melapor secara online. 

Sistem pajak yang dikenal dengan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu Self 

Assesment System, Official Assesment System dan With Holding System 

(Mardiasmo, 2016). Kemudian terjadi reformasi pajak dimana Official System 

menjadi Self Assessment System. Saat ini sistem pemungutan yang diterapkan di 

Indonesia yaitu Self Assesment System dimana Wajib Pajak diwajibkan
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menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor besarnya pajak yang 

terhutanng sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan pajak. Pembayaran pajak dengan cara elektronik 

menggunakan e-billing,  proses awas dalam hal kita melakukan pembayaran. 

Jadi e-billing akan mengeluarkan kode biling yang digunakan sebagai kode 

pembayaran, kemudian e-filling merupakan surat pemberitahuan secara 

elektronik yang dilakukan online dan real time. Berdasarkan hal-hal tersebut 

bahwa kepatuhan harus memahami setiap perubahan perubahan, maka dari itu 

pada penelitian ini akan membahas mengenai kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. Berikut adalah tabel Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying : 

TABEL 1.1 

RASIO KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT PPh 

  

No 

  

Tahun 

Lapor 

Wajib Pajak 

Orang 

Pribadi 

Terdaftar 

Wajib Pajak 

Orang 

Pribadi Wajib 

SPT 

 Wajib Pajak 

Orang 

Pribadi Lapor 

Jumlah 

Kepatuhan 

WP OP 

1 2013 90.235 61.033 36.252 59,39% 

2 2014 100.663 61.455 34.956 56,88% 

3 2015 107.552 58.357 37.295 63,90% 

4 2016 114.017 60.991 41.390 67,86% 

5 2017 122.847 50.039 42.478 84,88% 

Sumber : Laporan Tahunan KPP Pratama Cibeunying Tahun 2013 – 2017 

 

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat pada tahun 2014 terjadi penurunan 

rasio kepatuhan dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib SPT adalah 

61.455 sedangkan jumlah yang menyampaikan SPT atau lapor SPT adalah 34.956 

dan rasio kepatuhannya sebesar 56,88%. Hal ini merupakan fakta bahwa masih 
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rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya yang 

menjadi salah satu faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak. 

Beberapa ulasan hasil wawancara para pakar yang menyebutkan bahwa 

kepatuhan masih rendah adalah menurut Yoyo Satiotomo selaku Kepala Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat bahwa sampai saat ini baru 52% 

wajib pajak yang telah melaporkan SPTnya. (sumber : Metrotvnews.com : 29 

Maret 2017). Begitupun menurut Bapak Yoga selaku Direktur Penyuluhan, 

pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP menyebutkan bahwa baru 

60% Wajib Pajak yang baru lapor SPT (Sumber : cnnindonesia.com 

/ekonomi/2016), sedangkan menurut Bapak Ridwan Kamil selaku Walikota 

Bandung menyatakan bahwa sekitar 52% yang tidak melakukan kewajibannya 

membayar pajak (Sumber : koransindo/news/2017). Pakar lain juga menyebutkan 

selaku Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, bahwa beberapa tahun terakhir 

penerimaan pajak di Indonesia masih rendah sehingga rasio pajak menjadi kecil 

(Sumber : media-indone-sia/news/2016), beliau mengemukakan tingkat kepatuhan 

wajib pajak di indonesia masih rendah dan baru mencapai 62%. (Sumber : 

radaronline.id/2017). Pakar lain juga berpendapat baru sekitar 45% kesadaran 

warga melapor akan pajaknya, tutur Ahmad Heryawan selaku Gubernur Jawa 

Barat (Sumber :news.detik.com/jawabarat/2012). Begitupun menurut Dedi 

Suartono selaku kepala seksi kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP 

Jabar II, menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan berkisar antara 54% dan 55% 

(Sumber : pikiran rakyat.com/2017).  

http://koran-sindo.com/page/news/2017
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Pandangan negatif wajib pajak akan pajak, kurangnya sosialisasi yang 

berdampak pada kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai pajak itu sendiri 

cenderung menyebabkan kesalahan pada pengisian dan cara melaporkan SPT 

dengan benar dan tepat waktu, serta kesulitan nya wajib pajak dalam kemajuan 

teknologi. Menurut Rahayu dan Lingga (2009) program dan kegiatan reformasi 

administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi 

perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi 

berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui 

pembentukan account representative dan complaint center untuk menampung 

keberatan wajib pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga 

merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem 

Informasi Perpajakan (SIP) yang semula berdasarkan pendekatan fungsi menjadi 

Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh case 

management sistem dalam workflow sistem dengan berbagai modul otomatisasi 

kantor serta berbagai pelayanan berbasis e-system seperti e-SPT, e-Filing, e-

Payment, Taxpayer’s Account, e-Registration, dan e-Counceling. Dengan  

diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern, dapat meningkatkan 

pelayanan perpajakan kepada masyarakat Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat 

mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 

Terkait dengan opini menurut pakar dan penjelasan-penjelasan diatas, 

masalah yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat 

kepatuhan itu sendiri, namun kepatuhan wajib pajak saat ini masih tergolong 

rendah. Pengetahuan pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan 
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wajib pajak, karena apabila wajib pajak telah mengetahui seluruh ketentuan 

perpajakan yang berlaku maka wajib pajak akan dengan mudah melaksanakan 

kewajiban perpajakannya (Zuhdi et al., 2015), dan account representative 

berperan aktif dalam  menyampaian sosialisasi, menampung keluhan, dan 

membanu wajib pajak dalam menyampaikan kewajiban pajaknya. Sehingga 

seiring dengan meningkatnya pengetahuan pajak dan pelayanan fiskus yang 

baikmaka akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak karena wajib pajak 

sudah mengetahui atas konsekuensi maupun sanksi yang dapat dikenakan jika 

mereka tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. 

Penelitian-penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh kepatuhan 

wajib  pajak  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhinya.  Seperti  penelitian  

yangdilakukan oleh (Muhammad Nugroho, 2017) tentang “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi 

(Survei pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang)” menemukan bahwa 

variabel  independennya yang meliputi Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan 

Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Penelitian (Habib Muhammad Pratama, 2016) tentang “Pengaruh  

Pengetahuan Pajak dan Penerapan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  

Orang Pribadi  (Survei pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang)” 

menemukan bahwa variabel independennya yang meliputi Pengaruh  Pengetahuan 

Pajak dan Penerapan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap variabel dependennya 

yaitu kepatuhan Wajib Pajak Badan. 
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Penelitian (Rizkia Dewi Sopani, 2016) tentang “Pengaruh Sikap, 

Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  

Badan (Survei pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees)” menemukan bahwa 

variabel  independennya yang meliputi Pengaruh Sikap, Pengetahuan Pajak dan 

Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu kepatuhan 

Wajib Pajak Badan.  

Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel penelitian yaitu 

pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan fiskus sebagai variabel independen dan 

kepatuhan wajib pajakorang pribadi sebagai variabel dependen pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying. Hal lain yang membedakan penelitian 

sekarang dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Muhammad 

Nugroho, 2017) yaitu pada tempat penelitian, dimana penelitian yang sekarang 

Survei pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying. Dari uraian tersebut, 

penulis tertarik untuk melakukan pengembangan penelitian terdahulu mengenai 

pengetahuan tentang pajak dan kualitas pelayanan fiskus dengan judul “Pengaruh 

Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Cibeunying). 
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1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan judul dan latar belakang penelitian yang telah diuraikan 

diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini, dirumuskan 

dengan research question : 

1. Bagaimana tingkat pengetahuan pajak terhadap wajib pajak orang pribadi 

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying. 

2. Bagaimana tingkat kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying. 

3. Apakah pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh 

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh suatu informasi atau 

gambaran mengenai pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dan sesuai masalah yang telah 

diidentifikasi, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengetahuan pajak terhadap 

wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kualitas pelayanan fiskus 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Cibeunying. 
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3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan pajak dan 

kualitas pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, 

antara lain: 

1. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman secara mendalam 

mengenai pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. 

2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak 

dalam menjalankan kewajiban pajak yakni membayar pajak, serta wajib 

pajak tersebut paham atas pajak yang dibayarkan. 

3. Bagi Pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan literatur 

untuk menambah wawasan mengenai pengetahuan pajak dan kualitas 

pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas, 

maka penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Cibeunying bertempat di Jl. Purnawarman No.21, Babakan Ciamis, Sumur 

Bandung, Kota Bandung,Jawa Barat 40117. Dalam rangka mendapatkan data 

melalui penyebaran kuisioner yang ditunjukkan kepada wajib pajak orang pribadi 

adapun waktu penelitian dari bulan Mei 2018 sampai dengan selesai. 


