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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam

menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri.Besar

kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran dalam negeri, baik dalam

membiayai pengeluaran negara,pembangunan maupun untuk biaya rutin

negara.Oleh karena itu segala upaya ditingkatkan agar penenrimaan negara dari

sector pajak meningkat baik dari subjek ataupun pajak yanga ada (Gunadi,2012)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kas ke sektor

pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada

mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Soemitro,2010)

Khususnya di Indonesia pajak sangat berdampak besar untuk

kestabilitasan keuangan dan anggaran negara. untuk itu dari tahun ke tahun kiat-

kiat dalam penerimaan pajak terus ditingkatkan. Mulai dari perbaikan system

Perpajakan itu sendiri, baik dari kualitas pelayanan, fasilitas, Sumber Daya

Manusia yang ada dalamperpajakan dan sebagainya. Dalam hal ini kegiatan

perpajakan dipegang oleh Direktorat Jendral Pajak dibawah pengawasan

Departemen Keuangan Republik Indonesia. Kebijakan tersebut dilakukan untuk

memenuhi penyempurnaan Undang-Undang dibidang Perpajakan yang berguna
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untuk meningkatkan kepatuahan Wajib Pajak dalam membayar pajak dan untuk

mendapatkan sumber hukum pajak lainnya. (www.pajak.go.id)

Untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi yang ada, pemerintah

harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Pajak dapat berasal

antara lain dari dari Pajak Bumi Bangunan,Pajak Penghasilan,Pajak Pertambahan

Nilai dan pajak kendaraan bermotor dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut

maka Indonesia akan berusaha untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan

negara dari dalam negeri, dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah

memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Di negara-negara maju

dan berkembang, sebagian potensi pendapatan negara melalui pajak itu sudah

dimanfaatkan bagi keperluan peningkatan kemampuan inovasi dan teknologi

badan usaha dan industri nasional mereka. Sebagaimana dimaklumi, pajak

berfungsi dalam pembiayaan (budgeter) pembangunan (Jalan Tol, Jalan Lintas

Daerah, Halte bis, Trotoar, dan lain-lain) ,pembiayaan rutin negara mulai dari

pembangunan, pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan bahkan untuk

biaya Pemerintah jika berkunjung ke luar negeri terutama untuk keperluan

pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, barang, termasuk pemeliharaannya.

Dengan pajak, roda pembangunan dapat berjalan dan membuka kesempatan kerja.

Oleh karena itu penting nya kesadaran dalam membayar pajak sangat diutamakan

karena pajak digunakan untuk pembangunan negara kita, akibat dari penundaan

pajak yang wajib pajak lakukan akan menyebabkan terhambatnya proses

pembangunan negara kea rah yang lebih baik lagi.
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.James and Alley mengemukakan pengertian tax compliance sebagai berikut :

“The definition of tax compliance in its most simple form is usually cast in
terms of the degree version relate which taxpayer comply with the tax law.
However, like many such concepts, the meaning of compliance can be seen
almost as continuum of definition and on to even more comprehensive
version relating to taxpayer decision to conform to the wider objectives of
society as reflected in tax policy”. (Simanjuntak, 2008 :54)

Dalam hal ini juga kualitas pelayanan pajak atau fiskus dapat

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak , Sehingga definisi kualitas pelayanan dapat

diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta

ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen (Tjiptono,

2007). Perilaku pelayanan fiskus dalam melayani masyarakat besar kecilnya

berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan

kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Salah satunya dengan meningkatkan

kualitas pelayanan fiskus atau pegawai pajak. Pelayanan fiskus juga merupakan

hal penting dalam menggali penerimaan negara dimana fiskus seharusnya

melayani para wajib pajak dengan jujur, profesional dan bertanggung jawab, Oleh

karena itu, kualitas pelayanan fiskus sangat dapat mempengaruhi kepatuhan wajib

pajak. Apabila kualitas pelayanan fiskus sangat baik maka persepsi wajib pajak

terhadap pelayanan akan meningkat. Apabila terjadi suatu sikap yang tidak

membuat wajib pajak nyaman dalam membayar memenuhi kewajibannya .ini juga

dapat menimbulkan kurang nyamannya Wajib Pajak jika membayar pajak

kendaraan motor langsung ke kantor Samsat,sehingga tidak sedikit juga para

wajib pajak yang menggunakan Biro Jasa untuk membayarkan pajaknya ini ini

tentu disebabkan dengan beberapa factor selain pelayanan Fiskus itu
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sendiri,efisiensi waktu juga menjadi alsan para wajib pajak menggunakan Biro

Jasa.

Ketidak patuhan wajib pajak serta buruknya kualitas pelayanan pajak

terhadap pemenuhan wajib pajak atas kewajibannya berdampak buruk kepada

perekonomian di Indonesia.beberapa kerugian yang aka terjadi antara lain :

1. Bila penerimaan Pajak tidak sesuai dengan anggaran kemungkinan tarif pajak

akan dinaikan kembali

2. Terbengkalainya pembangunan fasilitas bagi masyarakat umum dikarenakan

dana yang kurang terutama perbaikan jalur transpotrtasi bagi pemilik

kendaraan.

3. Persepsi negative terhadap citra pajak akan timbul dan perilaku pengindaran

pemenuhan akan wajib pajak serta menurunnya tax ratio pada Negara

(www.pajak.go.id).

Untuk itu masih banyak yang harus diperbaiki dalam Perpajakn kita mulai

dari citra yang buruk, aparat negara yang melakukan tindakan penyelewangan

pajak sehingga merubah persepsi masyarakat kan pajak yang memihak pada

masyarakat umum,lalu perbaikan system kurang dan dalam perpajakan itu sendiri

mulai dari sumber daya manusianya muungkin dapat dilakukan trainnning

sehingga dapat menciptakan pegawai perpajakan yang professional,dan system

program yang memudahkan wajib pajak dalam memnuhi kewajibannya,serta

memperbaiki setiap fasilitas pajak yang kurang.Dan melakuakan sosialisasi yang

lebih efektif lagi kepada masyarakat umum agar masyarakat umum mengerti akan

pentingnya dalam membayar pajak.
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Berdasarkan uraian diatas Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian

dengan mengambil judul :

“PENGARUH KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK

KENDARAAN BERMOTOR”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan maka masalah-

masalah dalam penelitian ini diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana respon wajib pajak terhadap kualitas pelayanan pajak di kantor

Samsat Bandung Timur

2. Seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bandung Timur

3. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak dalam membayar kewajiban pajaknya di kantor Samsat Bandung

Timur

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud peneliti mengdakan penelitian ini yaitu untuk

memperoleh data dan informasi yang sebebnarnya mengenai kualitas pelayanan

pajak dan kepatuhan wajib pajak serta untuk menempuh ujian sarjana pada

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Jenjang Program Pendidikan Strata 1

Universitas Widyatama Bandung.
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Sedangkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat memahami bagaimana respon wajib pajak terhadap kualitas pelayanan

pajak di kantor Samsat Bandung Timur.

2. Mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan

bermotor di kantor Samsat Bandung Timur.

3. Mengatahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak dalam membayar kewajiban pajaknya di kantor Samsat Bandung

Timur.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat bergunasebagai masukan dan

bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan,yakni antara lain :

1. Akademis

Dari hasil penelitian diharapkan bias memberikan masukan berupa bahan

bagi penelitian lebih lanjut dan sumbangan bagi pengembangan ilmu

Perpajakan terutama tentang Kualitas pelayanan pajak dan Kepatuhan

Wajib pajak.

2. Peneliti

Bagi peneliti hasil penelitian ini sangat berguna untuk menambah

wawasan mengenai kualitas pelayanan pajak dan kondisi kepatuhan wajib

pajak.
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3. Kantor Samsat Bandung

Dalam hal ini kantor samsat Bandung akan memeperoleh tambahan

informasi dan masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan

menanggapi persepsi negative dari wajib pajak tentang kualitas pelayanan

pajak. Serta dapat memahami factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib

pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

4. Bagi Pembaca

Hasil peneliatian ini diharapkan dapat menambah ilmu dn pengetahuan

dan menjadi masukan yang berguna bagi dunia pendidikan khususnya

mengenai kualitas pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

1.5 Lokasi dan waktu penelitian

Dalam penelitian ini diperoleh data dari Kantor Samsat Bandung Timur.

Dan Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada Desember 2013

sampai dengan februari 2014.


