
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Untuk mewujudkan cita-cita nasional yang dirumuskan dalam Garis-Garis 

Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2000 sebagai tujuan pembangunan nasional, 

yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik spiritual 

maupun  material  berdasarkan  Pancasila.  Pembangunan  nasional  menghadapi 

berbagai tantangan yang tidak ringan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil 

dan makmur, dan haruslah bertumpu kepada kemampuan sendiri. Semua potensi 

yang  dimiliki  oleh  bangsa  Indonesia  harus  digali  dan  dimanfaatkan  sebaik-

baiknya.  Salah satu potensi yang menunjang keberhasilan pembangunan adalah 

pajak.

Pajak dijadikan andalan bagi  penerimaan negara sebagaimana tercermin 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun anggaran 2006, 

rencana penerimaan perpajakan sebesar  Rp 337.244  Triliun merupakan 78.16% 

dari pajak penghasilan. Mengamati perkembangan komposisi APBN dari waktu 

ke waktu posisi  dan peranan pajak bagi pemenuhan kebutuhan negara menjadi 

makin  vital.  Pendapatan  dari  sektor  non  pajak  seperti  minyak,  hasil  tambang, 

hutan dan sumber daya alam lainnya hampir tidak bisa diharapkan lagi.  

Pelayanan yang maksimal dan fasilitas yang menunjang sangat dibutuhkan 

untuk  meningkatkan  kepatuhan  para  wajib  pajak  badan.  Karena  dillihat  dari 

peristiwa  yang  terjadi  dilapangan,  masih  banyak  para  wajib  pajak  yng  belum 

patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sebetulnya, pemerintah dan masyarakat 

pembayar pajak sama-sama sepakat bahwa tingkat compliance harus ditingkatkan. 

Masalahnya adalah perbedaan persepsi tentang bagaimana cara mencapainya. Di 

negara  yang  sudah  maju  sistem  perpajakannya  dimana  kantor  pajak  sangat 

kredibel,  bersih dan ditakuti.  Penyimpangan  pajak dipandang sebagai  tindakan 

yang melebihi tindak kriminal. IRA di Amerika Serikat merupakan lembaga yang 

lebih ditakuti  dibanding polisi  atau kejaksaan.  Di negara tersebut,  pelanggaran 



pajak  bisa  menghancurkan  kredibilitas  pribadi  dan  kelangsungan  bisnis 

perusahaan.  Sementara  itu  pelayanan  publik  diberbagai  negara  berkembang 

termasuk  Indonesia  selalu  menjadi  sumber  dari  berbagai  keluhan  masyarakat. 

Masyarakat  selalu  enggan  jika  berurusan  dengan  kantor  pemerintah,  seperti 

mengurus  atau  memperpanjang  SIM  atau  KTP.  Masyarakat  juga  enggan 

berurusan  dengan  kantor  pajak  seperti  mendaftarkan  diri  untuk  mendapatkan 

Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP),  meminta  pengembalian  pajak  (restitusi) 

menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Masa  (SPM)  atau  Surat  Pemberitahuan 

Tahunan  (SPT)  dan  sejenisnya.  Mereka  biasanya  merasa  terpaksa  mendatangi 

kantor pemerintah untuk mengurus keperluannya.

Pemerintah pada saat ini menghadapi “tekanan” dari berbagai pihak untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam 

pemberian  informasi  bagi  masyarakat  serta  dituntut  untuk  lebih  efektif.  Oleh 

karena itu pemerintah sedang gencar-gencarnya  untuk meningkatkan pelayanan 

publik khususnya pajak. 

Adapun  cara  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  meningkatkan 

pelayanan pajak dengan memberikan instruksi  kepada Kantor  Pelayanan Pajak 

untuk meningkatkan pelayanan pajak terhadap para wajib pajak antara lain dengan 

mengadakan  pelatihan  dan  pendidikan  kepada  para  karyawannya  agar  mereka 

mampu  mengatasi  setiap  permasalahan  yang  akan  diajukan  oleh  wajib  pajak. 

Selain  itu  Kantor  Pelayanan  Pajak  dalam  meningkatkan  pelayanannya  juga 

melakukan  penambahan  karyawan  di  setiap  Tempat  Pelayanan  Terpadu  yang 

tujuannya untuk meningkatkan kecepatan dalam menangani masalah wajib pajak 

badan,  dengan  kata  lain  perusahaan  tidak  membiarkan  wajib  pajak  badan 

menunggu dengan lama yang menimbulkan kejenuhan para wajib pajak.

Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mason  menyebutkan  bahwa  tingkat 

keberhasilan sebuah program informasi ekonomi sangat tergantung pada dua hal 

yaitu  credibility  of  policy  and  credibility  policy  makers.  Sebuah  program 

reformasi  yang secara substantif  bagus dan kredibel tidak akan terlalu berhasil 

dalam implementasinya jika  policy makers tidak mempunyai  kredibilitas.  Tentu 

kita  semua  bercita-cita  agar  semua  intitusi  di  negara  ini  memiliki  tingkat 



kredibilitas  dan  governance yang  tinggi  termasuk  di  dalamnya  adalah  Ditjen 

Pajak.  Tapi  pada kenyataanya persepsi  masyarakat  terhadap lembaga- lembaga 

pemerintah masih teramat negatif.  Tentu hal  ini  terkait  dengan catatan historis 

yang  cukup  kelam  dihampir  diseluruh  lini  pemerintahan.  Walaupun  sekarang 

pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi, tapi persepsi tersebut 

tidak mudah hilang.

Untuk mewujudkan penerimaan pajak yang optimal antara lain tergantung 

kepada aparat perpajakan yang mampu dan handal dalam melaksanakan tugasnya 

serta  kesadaran  masyarakat  wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajibannya  untuk 

membayar pajak secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan  perpajakan  yang  berlaku.  Salah  satu  syarat  untuk  dapat 

berhasil meningkatkan penerimaan pajak adalah tertib administrasi, karena tertib 

administrasi merupakan landasan dan titik tolak untuk tertib lainnya.

Menurut John Hutagaol (2005), di dalam sistem self  assessment, fungsi 

pemerintah  dalam  hal  ini  Dirjen  Pajak  adalah  memfasilitasi  agar  sistem 

perpajakan  bisa  berjalan  dengan  baik,  Dirjen  Pajak  memainkan  peranannya 

dengan  memberikan  penyuluhan  perpajakan  (tax  dissessmination),  pelayanan 

perpajakan  (tax  service),  dan  pengawasan  (law  enforcement) perpajakan 

dimaksudkan  untuk  memberikan  kenyamanan,  keamanan  dan  kepastian  bagi 

wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban dan haknya dibidang perpajakan.

Sumitro mengatakan bahwa usaha untuk memperbesar penerimaan negara 

disektor perpajakan antara lain dilakukan melalui :

1. Perluasan wajib pajak.

2. Perluasan jenis dan besarnya penghasilan yang dikenakan pajak, baik pajak 

atas pendapatan, pajak atas konsumsi maupun pajak kekayaan

3. Penyempurnaan taraf pajak

4. Penyempurnaan administrasi pungutan pajak.

Tedy  Iswahyudi  (2005)  meneliti  tentang  reformasi  sistem  administrasi 

perpajakan yang menopang penerimaan pajak menyimpulkan bahwa selama ini 

banyak memandang bahwa kebijakan dan undang-undang perpajakan merupakan 



unsur  yang  paling  penting,  tetapi  saat  ini  pandangan  tersebut  mulai  bergeser. 

Banyak  kalangan  mulai  menyadari  bahwa  administrasi  perpajakan  merupakan 

faktor  terpenting  dalam bangunan  sistem perpajakan.  Telah  dibuktikan  bahwa 

keberhasilan pemungutan pajak dibanyak negara maju ternyata sangat ditentukan 

oleh kualitas administrasi perpajakannya.

Menurut Chaizi Masucha, pengukuran efektivitas administrasi perpajakan 

yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan (tax 

gap) yaitu selisih penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan 

tingkat  kepatuhan  dari  masing-masing  sektor  perpajakan.  Tax  gap disebabkan 

terutama lemahnya administrasi perpajakan.

Menurut  Carlos  A.  Silvani  (1992),  administrasi  perpajakan  dikatakan 

efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalah berikut:

1. Wajib pajak yang tidak terdaftar atau unregistered fax payer, artinya sejauh 

mana administrasi perppajakan mampu mendeteksi dan mengambil tindakan 

terhadap  masyarakat  yang  belum  terdaftar  sebagai  wajib  pajak,  walau 

seharusnya sudah memenuhi ketentuan menjadi wajib pajak

2. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SP atau stop filing fax payers, artinya 

administrasi  perpajakan  dituntut  untuk  mengumpulkan  data  dan 

menindaklanjuti kasus tidak menyampaikan SP

3. penyeludupan  pajak  atau  tax  evaders,  yaitu  wajib  pajak  yang  melaporkan 

pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya menurut peraturan perpajakan.

4. Penunggak pajak atau delinquent fax payers 

Menurut Gunadi (2004) dalam jurnal perpajakan, administrasi perpajakan 

harus dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Menurut Safri Nurmantu kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu 

keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakannya. 

Terdapat  dua  macam  kepatuhan  menurut  Safri  Nurmantu,  yaitu  :  kepatuhan 

formal dan kepatuhan material.  Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana 

Wajib  Pajak  memenuhi  kewajiban  perpajakannya secara  formal  sesuai  dengan 

ketentuan  dalam  undang-undang  perpajakan.  Misalnya  ketentuan  batas  waktu 



penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 

31  Maret.  Apabila  wajib  pajak  telah  melaporkan  Surat  Pemberitahuan  Pajak 

Penghasilan (SPT PPh) Tahun sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib 

pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi 

ketentuan  material,  yaitu  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  secara  substantif 

memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang 

undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. wajib 

pajak  yang  memenuhi  kepatuhan  material  adalah  wajib  pajak   yang  mengisi 

dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan 

menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu berakhir.

Menurut  Djoko  Selamet  Suryoputro  dan  Junaedi  Eko  Widodo,  pada 

hakekatnya kapatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi 

perpajakan  yang  meliputi  tax  service dan  tax  enforcement.  Langkah-langkah 

perbaikan  administrasi  diharapkan  dapat  mendorong  kepatuhan  wajib  pajak 

melalui dua cara, yaitu :

1. Wajib  pajak  patuh  karena  mendapatkan  pelayanan  yang  baik,  cepat  dan 

menyenangkan  serta  pajak  yang  mereka  bayar  akan  bermanfaat  bagi 

pembangunan bangsa.

2. Wajib  pajak  akan  patuh  karena  mereka  berpikir  bahwa  mereka  akan 

mendapat  sanksi  berat  akibat  pajak yang tidak mereka laporkan terdeteksi 

sistem  informasi  dan  administrasi  perpajakan  serta  kemampuan  cross 

checking informasi dengan instasi lainnya.

Hadi Purnomo menyatukan tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu :

1. Membuat  program dan  kegiatan  yang  diharapkan  dapat  menyadarkan  dan 

meningkatkan kepatuhan sukarela, khususnya bagi wajib pajak yang belum 

patuh.

2. Meningkatkan  pelayanan  terhadap  wajib  pajak  yang  relatif  sudah  patuh 

sehingga tingkat kepatuhannya dapat dipertahankan atau ditingkatkan.



3. Meningkatkan  kepatuhan  dengan  program  dan  kegiatan  yang  dapat 

memerangi ketidakpatuhan (compating noncompliance).

Menurut Guiollermo Perry dan John Whwlley, ketika sistem peroajakan 

suatu negara telah maju, pendekatan kepatuhan sangat penting dalam reformasi 

perpajakan,  dan  mungkin  lebih  penting  dari  pada  perubahan  struktiral  dalam 

sistem perpajakan.

Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Reinhard  Silaban  (2004) 

mengenai  kualitas  layanan  kantor  pada  tingkat  kepuasan Wajib  Pajak  di  KPD 

Penanaman  Modal  Asing  Satu  menggunakan  dimensi  servqual  menyimpulkan 

bahwa dimensi  realibility dan  responsiveness merupakan unsur  terpenting dari 

suatu  layanan,  sedangkan  Syarif  Hidayat  (2005)  meneliti  mengenai  pelayanan 

pajak dan  pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dengan indikator sebatas 

menyampaikan  SPT  menyimpulkan  bahwa  kualitas  pelayanan  mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak.

Sebelum dilakukan reformasi Undang-undang Perpajakan pada tahun 1983 

Dirjen  Pajak  memiliki  semboyan  “Tri  Darma  Perpajakan”  dalam  pelaksanaan 

pemungutan pajak, yaitu:

1. Pemungutan pajak meliputi segenap wajib pajak.

2. Pemungutan pajak meliputi objek yang semestinya.

3. Pemungutan pajak tepat pada waktunya.

Dengan  diberlakukan  Undang-undang  Perpajakan  pada  tahun  1983 

sebagaimana telah diubah terakhir  tahun 2000,  sistem pemungutan  pajak yang 

semula  official  assessment diubah  menjadi  self  assessment,  yaitu  wajib  pajak 

diberi kepercayaan untuk menghitung, melapor, dan membayar pajaknya sendiri 

pada waktu yang telah ditentukan.

Pelaksanaan  self assessment oleh Wajib Pajak telah diatur dalam pasal 3 

ayat (1), (2) dan (3) serta pasal 4 ayat (1) undang undang Nomor 6 tahuin 1983 

tentang  ketentuan  umum  tata  cara  perpajakan  (UU  KUP)  sebagaimana  telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000. Besarnya pajak 

yang terutang yang diberitahukan oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan 



(SPT)  sebagaimana  tersebut  dalam pasal  3  dan  pasal  4  undang  undang  KUP 

tersebut  di  atas  menjadi  rampung  apabila  dalam  jangka  waktu  sepuluh  tahun 

sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak 

atau tahun pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak sesuai dengan pasal 13 

ayat 4 undang undang KUP.

Dirjen Pajak yang misi utamanya adalah mempunyai tugas menghimpun 

penerimaan dalam negeri dari sektor pajak berkewajiban melakukan pengawasan 

terhadap  kepatuhan  dan  kebenaran  dari  laporan  atau  pembayaran  pajak  yang 

dilakukan oleh wajib pajak. Di lain pihak visi Dirjen adalah mempunyai tiga cita 

cita utama yang ingin dituju, yaitu :

1. Menjadi  model  pelayanan  masyarakat  yang  merefleksikan  cita  cita  untuk 

menjadi  contoh  pelayanan  masyarakat  bagi  unit  unit  instansi  pemerintah 

lainnya.

2. Berkelas  dunia  (world  class)  yang  merefleksikan  cita-cita  untuk  mencapai 

tingkatan  standar  dunia  atau  standar  internasional  baik  untuk  kualitas 

aparatnya maupun kualitas kinerja dan hasil hasilnya.

3. Dipercayakan dan dibanggakan masyarakat yang merefleksikan cita cita untuk 

mendapatkan  pengakuan  dari  masyarakat  bahwa  eksostensi  dan  kinerjanya 

memang benar benar berkualitas tinggi dan akurat maupun memenuhi harapan 

masyarakat serta memiliki citra yang baik dan bersih.

Dengan  system  self  assessment dituntut  kesadaran  Wajib  Pajak  untuk 

memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dengan  baik  dan  benar  sesuai  dengan 

ketentuan  pajak  yang  berlaku.  Agar  wajib  pajak dapat  melaksanakan tugasnya 

dengan baik dan benar maka perlu diberikan informasi dan penyuluhan mengenai 

ketentuan hak maupun kewajiban wajib pajak.

Bentuk pelayanan lainnya dari fiskus kepada wajib pajak adalah pelayanan 

dalam  rangka  memberikan  kepastian  hukum  mengenai  pelaksanaan  self  

assessment, yaitu antara lain :



1. Mendapat keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak.

2. Mendapatkan keputusan atas keberatan yang diajukan.

Atas dasar uraian di atas, pelayanan mengenai hak dan kawajiban wajib 

pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakannya antara lain dalam pendaftran Nomor Pokok 

Wajib Pajak, Pengukkuhan Pegusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Tahunan, 

Penghitungan  dan  Pembayaran  pajak  yang  dilakukan  sendiri  oleh  wajib  pajak 

(sistem self assesment)  yang merupakan faktor yang akan mempengaruhi tingkat 

penerimaan pajak yang masuk kedalam kas negara yang nantinya akan digunakan 

sebagai dana untuk pembangunan nasional. Berdasarkan permasalahan tersebut, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut dan 

menuangkannya  dalam  judul:  “PENGARUH  KUALITAS  PELAYANAN 

PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  BADAN”.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun  permasalahan  yang  diidentifikasikan  melalui  penelitian  ini 

adalah :

1. Bagaimana kualitas  pelayanan pajak jika  dilihat  dari  kepuasan wajib  pajak 

badan.

2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakannya 

3. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak badan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian  merupakan  suatu  proses  pencarian  kebenaran  ataupun 

pembuktian terhadap suatu fenomena melalui prosedur kerja tertentu, penelitian 

dilakukan  untuk  memperoleh  kebenaran  terhadap  suatu  objek  permasalahan 



tertentu dengan berbagai skala dan variasinya. Oleh karena itu dimaksudkan untuk 

memperoleh data dari jawaban kuesioner mengenai tingkat persepsi (kinerja) dan 

ekspektasi (harapan) dari wajib pajak yang akan diukur melalui dimensi dimensi 

servqual  agar  dapat  memperoleh  gambaran  mengenai  kualitas  pelayanan  yang 

nantinta diharapkan dapat meningkatkan kapatuhan wajib pajak. Penelitian untuk 

rangkaian  tahapan  yang  dilakukan  secara  terencana  dan  sistematis  guna 

mendapatkan pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan pokok yang dikemukakan di atas, maka 

penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kinerja pelayanan pajak jika dilihat dari tingkat kepuasan 

wajib pajak badan.

2. Untuk  mengetahui  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak badan dalam pemenuhan 

perpajakannya.

3. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

badan.

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat kepada beberapa pihak diantaranya :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Untuk  melakukan  peningkatan  dalam memberikan  pelayanan  dalam upaya 

meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

2. Bagi Penulis 

Untuk memperoleh pengetahuan dana wawasan, dan sebagai salah satu syarat 

untuk  meraih  gelar  Sarjana  S1  pada  Program  Studi  Akuntansi  Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama.

3. Bagi Pihak Lain

Meningkatkan  pengetahuan  dan  menjadi   bahan  referensi  untuk  mengkaji 

topik topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.



1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pajak  merupakan  iuran  masyarakat  kepada  kas  negara  berdasarkan 

undang-undang  sebagai  perwujudan  pengabdian  dan  peran  serta  rakyat  untuk 

membiayai  negara  dan  pembangunan  nasional.  Mengamati  perkembangan 

komposisi APBN dari waktu ke waktu posisi dan peranan pajak bagi pemenuhan 

kebutuhan Negara menjadi makin vital. Pendapatan dari sektor non pajak seperti 

minyak,  hasil  tambang,  hutan  dan  sumber  daya  lainnya  hamper  tidak  bias 

diharapkan lagi. Pentingnya pendapatan dari pajak ini dapat dilihat dalam trend % 

sumbangan perolehan pajak bagi APBN sebesar 61,7 % naik menjadi 70,1% pada 

APBN  tahun  anggaran  2002.  Sumbangan  pajak  bagi  anggaran  mengalami 

peningkatan lagi  pada tahun anggaran 2003, sebesar  75,6 %, sedangkan untuk 

APBN tahun 2004 sumbangan pajak meningkat lagi sebesar 79%.

Menurut P.J.A. Andriani yang dikutip oleh Waluyo dan Wirawan B. Illyas 

(2005 :22) :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipakasakan) yang 
terutang  oleh  yang  membayarnya  menurut  peraturan-peraturan, 
dengan   tidak   mendapat   prestasi   kembali,   yang   langsung  dapat 
ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran  umum  berhubung  dengan  tugas  negara  yang 
menyelenggarakan pemerintah”

Organisasi pemerintah termasuk kantor pajak harus memompa efektivitas 

dan  efisiensi  pelayanan,  walaupun  terdapat  beberapa  perbedaan  karaktersistik 

layanan  publik  dan  layanan  konsumen  dunia  bisnis,  namun  tujuan  akhir  dari 

pelayanan adalah kepuasan konsumen oleh karena itu layanan publik yang telah 

mampu  memenuhi  kebutuhan  pelanggannya.  Para  pegawai  pemerintah  harus 

menganggap dirinya sebagai  penjual  jasa  dan menganggap masyarakat  sebagai 

penerima jasa.

Pajak  merupakan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  yang  di 

bayarkan  kepada  negara  untuk  penyelengaraan  pemerintahan.  negara  wajib 

menyediakan  pelayanan  publik   kepada  wajib  pajak  untuk  terselengaranya 

pemenuhan  kewajiban  perpajakan.  Penyelenggara  pelayanan  publik  ini  adalah 

DJP dan karena itu DJP bertanggung jawab terhadap kualitas layanan yang di 



berikan kepada wajib pajak. Melalui kualitas layanan ini di harapkan wajib pajak 

merasa puas dan dapat memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat yang pada akhirnya 

dapat juga meningkatkan penerimaan negara melalui sector pajak ini.

Pelayanan  publik  diberbagai  negara  berkembang  termasuk  Indonesia 

selalu  menjadi  sumber  dari  berbagai  keluhan  masyarakat.  Masyarakat  selalu 

enggan  jika  berurusan  dengan  kantor  pemerintah,  seperti  mengurus  atau 

memperpanjang SIM atau KTP. Masyarakat juga enggan berurusan dengan kantor 

pajak seperti mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP),  meminta  pengembalian  pajak  (restitusi)  menyampaikan  Surat 

Pemberitahuan  Masa  (SPM)  atau  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  (SPT)  dan 

sejenisnya.  Mereka  biasanya  merasa  terpaksa  mendatangi  kantor  pemerintah 

untuk mengurus keperluannya.

Keberhasilan  Dirjen  Pajak dalam pelaksanaan tugas  pemungutan antara 

lain ditentukan oleh disatu pihak tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, 

sedangkan dipihak lain mutu dan kecepatan layanan aparatur perpajakan terhadap 

masyarakat wajib pajak.

 Tugas pokok Dirjen Pajak adalah melaksanakan sebagian tugas pokok 

Dep.  Keuangan  di  bidang  penerimaan  yang  berasal  dari  pajak  sesuai  dengan 

kebijaksanaan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  dan  berdasarkan  peraturan 

perundang undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas organisasinya DJP 

menetapkan visi dan misi untuk memberikan arah  bagi perjalanan organisasinya. 

Adapun  visi  dan  misi  tersebut  menjadi  model  pelayanan  masyarakat  yang 

menyelenggarakan sistem  dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya 

dan  dibanggakan  masyarakat,  merupakan  transformasi  gambaran  menantang 

tentang  keadaan  masa  depan  organisasi  PJP  yang  Dirjen  Pajak  ingin  menjadi 

realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Dirjen Pajak.

Untuk mendukung visi  tersebut  unit  oprasional ditingkat KPP dan KPP 

Bumi  dan  Bangunan  (KPPBB)  harus  mampu  memberikan  pelayanan  prima 

kepada stakeholders yang terdiri dari masyarakat wajib pajak pada umumnya, dan 

instansi  pemerintahan  lain  yang  terkait  dengan  kegiatan  perpajakan  pada 



khususnya.  Dengan  pelayanan  prima  dimaksudkan  sebagai  pelayanan  aparat 

perpajakan yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan dan transparansi 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berbagai upaya dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan kualitas 

layanan secara terus menerus baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM 

dan sistem akuntabilitas. Diantara adalah Dirjen Pajak memberlakukan Kode Etik 

Pegawai  Dirjen  Pajak  sebagai  standar  perilaku  para  karyawan,  pengawasan 

pelaksanaan Kep. Dirjen Pajak dilaksanakan secara langsung oleh komite Kode 

Etik  yang  berada  dibawah  pimpinan  langsung  untuk  sekretariat  Jenderal 

Dep.Keuangan yang dibantu oleh secretariat Komite Kode Etik untuk memperluas 

jaringan pengawasan pelaksanaan Kep. Dirjen Pajak maka telah dibentuk divisi 

khusus pada komite Budiman Nasional  yang juga ikut secara aktif  mengawasi 

pelaksanaan Kep. Dirjen Pajak dan pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai dan 

untuk  meningkatkan  pengawasan  terhadap  kinerja  pegawai  yang  lebih  intensif 

maka dilakukan kerjasama dengan Inspektorat Jend. Dep. Keuangan dalam rangka 

meningkatkan  efektivitas  pengawasan  terhadap  kinerja  pegawai  Dirjen  Pajak. 

Selain itu terobosan terbaru yang dilakukan Dirjen Pajak adalah diluncurkannya 

e-SPT dan e-Filling, yaitu penyampaian SPT secara online yang bertujuan untuk 

semakin  memudahkan  Wajib  Pajak  dalam  melakuikan  kewajibannya 

perpajakannya yang nantinya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Era  reformasi  menuntut  pemerintahan  yang  transparan,  kredibel  dan 

akuntabel sebagai perwujudan dari hak tersebut diharapkan mampu memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebagai salah satu instansi pemerintah 

dibawah depertemen keuangan, (DJP) menyadari pentingnya peningkatan kualitas 

pelayanan. Pelayanan yang terbaik sering dikenal dengan istilah pelayanan prima. 

Pelayanan  prima  bukanlah  hal  yang  mudah  untuk  dilaksanakan,  karena 

dibutuhkan partisipsi dan komitmen yang tinggi dari pimpinan dan pegawai DJP 

dan  tidak  kalah  pentingnya  peran  serta  masyarakat  dalam hal  ini  wajib  pajak 

sebagai pihak yang dilayani.



Terdapat definisi mengenai kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh 

Safri Nurmantu ( 2005 : 148 ) adalah sebagai berikut :

“Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan 

dimana  Wajib  Pajak  memenuhi  semua kewajiban  perpajakan  dan 

melakukan hak perpajakannya”

Menurut  Reinhard Silaban (2004),  Kantor  Pelayanan Pajak Mempunyai 

peran yang besar dan tidak dapat dielakkan dalam meningkatkan kepuasan wajib 

pajak.  Hal  ini  dikarenakan  Kantor  Pelayanan  Pajak  merupakan  ujung  tombak 

penerimaan  negara  dari  sektor  pajak  sehingga  Kantor  Pelayanan  Pajak  harus 

memberikan kualitas layanan yang prima yang akan memberikan kepuasan pada 

wajib  pajak  keluhan  dengan  kritik  yang  membangun  dan  wajib  pajak  harus 

ditindak lanjuti  dan diperbaiki  sehingga wajib  pajak merasa  puas  atas  kualitas 

layanan dari Kantor Pelayanan Pajak. 

Terdapat  definisi  mengenai  kualitas  yang  dikemukakan  oleh  Anastasia 

Diana dan Fandy Tjiptono (2001 ; 4) sebagai berikut :

“Kualitas  merupakan  suatu  kondisi  dinamis  yang  berhubungan 

dengan  produk,  jasa,  manusia,  proses  dan  lingkungan  yang 

memenuhi atau melebihi harapan”.

Dengan  adanya  definisi  tersebut  maka  kualitas  pelayanan  adalah  suatu 

kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pelayan  pajak  dalam  memberikan  jasa  kepada 

konsumen (wajib pajak) yang memenuhi  atau melebihi harapan dari  konsumen 

(wajib pajak) yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Adapun cara yang dilakukan dalam pelayanan tersebut yaitu  memberikan 

pelayanan  prima  yang  akan  mendorong  kesadaran  masyarakat  bahwa  pajak 

memegang  peranan  penting,  pajak  sebagai  andalan  utama  kemandirian  dalam 

pembiayaan pembangunan akan semakin disadari  sebagai hal yang perlu untuk 

didukung  keberhasilannya.  Dengan  kesadaran  tersebut  diharapkan  masyarakat 

akan memberikan dukungan terhadap kinerja organisasi Dirjen Pajak, yang pada 

akhirnya akan mampu meningkatkan pola kerja aparat perpajakan dalam rangka 

mendukung pencapaian tujuan organisasi.



Kualitas 
Pelayanan

Kepatuhan Wajib 
Pajak

Berdasarkan  kerangka  pemikiran  di  atas,  maka  penulis  mengajukan 

hipotesis bahwa: “Kualitas pelayanan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak”.

Gambar. 1.1

Bagan Kerangka Pemikiran

1.6 Metode Penelitian

Dalam penyusunan  skripsi  ini,  penulis  menggunakan  metode  deskriptif 

yaitu pengamatan yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau pandangan 

tentang  keadaan  perusahaan  melalui  wawancara  dan  menerima  laporan  secara 

tertulis yang berhubungan dengan masalah yang di amati. Metode penelitian yang 

dilakukan oleh penulis ini adalah menggunakan dua pendekatan, yaitu :

1. Studi Lapangan

Studi  lapangan  ini  merupakan  metode  pendekatan  yang  dilakukan  untuk 

memperoleh data langsung pada Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara melalui 

observasi  dan  wawancara  sehingga  diperoleh  data  yang  akurat  dan  dapat 

dipercaya.

a. Pembuatan Kuesioner

Dalam  penelitian  ini  digunakan  kuesioner  untuk  mengumpulkan  data. 

Teknik angket merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan 

daftar  pertanyaan  kepada  responden  agar  memberikan  respon  terhadap 

pertanyaan  tersebut.  Kuesioner  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini 

adalah  quesioner  tertutup  agar  jawaban  yang  diperoleh  dari  responden 

yaitu Wajib Pajak Badan dapat dioleh secara kuantitatif.

Keuntungan penggunaan kuesioner tertutup ini adalah :

- Menghemat waktu responden dalam menjawab pertanyaan.

- Memudahkan peneliti dalam mengolah data.



- Peluang  kuesioner  dikembalikan  lebih  besar  dibanding  denagn 

kuesioner terbuka.

b. Observasi Partisipasi

Metode  yang  digunakan  penulis  untuk  memperoleh  data  dengan 

mengadakan  peninjauan  langsung  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  untuk 

memperoleh gambaran yang jelas dan nyata tentang masalah yang diamati 

khususnya pelayanan di Kantor Pajak Bojonagara.

c. Wawancara

Metode  yang  digunakan  penulis  untuk  memperoleh  data  dengan 

mengadakan komunikasi verbal seperti  tanya jawab dengan wajib pajak 

untuk memperoleh data yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

2. Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat teoritis  yaitu memperoleh 

data  sebagai  landasan   teori  berdasarkan  literatur  yang  dapat  menunjang 

penyusunan skripsi. Tujuannya untuk mendapatkan data sekunder yang akan 

digunakan sebagai bahan dalam penyusunan skripsi.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara 

yang berlokasi di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung 40000. Waktu penelitian 

dimulai dari bulan Juli 2007 sampai dengan Oktober 2007.


