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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor 

internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor 

internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman 

luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan 

eksternal, pemerintah harus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal 

(Harjanti Puspa Arum, 2012). Berikut ini adalah tabel 1.1 yang menggambarkan 

perkembangan kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dalam 

lima tahun terakhir. 

Tabel 1. 1 

  Kontribusi Penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan Negara 

(Milyar Rupiah) 

Tahun Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Persentase 

2009 848.763 619.922 74% 

2010 995.272 723.307 73% 

2011 1.210.600 873.874 73% 

2012 1.338.110 980.518 74% 

2013 1.502.005 1.148.365 77% 

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah Kembali) 

 Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat penerimaan pajak memberikan 

kontribusi yang cukup tinggi pada penerimaan negara yaitu dengan persentase di 

atas 50%. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak terus 

dilakukan yang dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP). Direktorat Jenderal Pajak melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi 
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sebagai salah satu upaya agar penerimaan pajak maksimal. Ekstensifikasi Wajib 

Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak 

terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak, 

sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan 

pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam 

administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi 

Wajib Pajak (Surat Edaran DJP, SE-06/PJ.9/2001). 

 Peningkatan penerimaan pajak tidak serta merta hanya dari perluasan 

objek pajak dan penambahan Wajib Pajak, banyak faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi penerimaan pajak, seperti tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk 

memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab, sehingga tunggakan 

pajak tidak semakin meningkat. Untuk dapat mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak 

yang optimal antara lain tergantung kepada aparat perpajakan yang mampu dan 

handal dalam melaksanakan tugasnya serta kesadaran Wajib Pajak untuk 

memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak secara benar dan tepat waktu 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut: 

Tabel 1.2 

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh Tahunan di Indonesia 

Tahun 
Wajib Pajak 

Terdaftar 

Wajib Pajak yang 

Menyampaikan SPT 

Tahunan PPh 

Tingkat 

Kepatuhan (%) 

2008 6.341.828 2.097.849 33,08 

2009 9.996.620 5.413.114 54,15 

2010 14.101.933 8.202.309 58,16 

2011 17.694.317 9.332.626 52,74 

2012 17.659.278 9.482.480 53,70 

Sumber: Laporan Tahunan DJP, 2012 
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 Berdasarkan tabel 1.2 di atas, tingkat kepatuhan dari tahun 2008 sampai 

tahun 2010 di Indonesia mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2011 

mengalami penurunan kepatuhan dari tingkat kepatuhan 58,16% pada tahun 2010 

menjadi 52,74% di tahun 2011 dan pada tahun 2012 tingkat kepatuhan menjadi 

53,70%. Walaupun terlihat adanya peningkatan pada kepatuhan menyampaikan 

Surat Pemberitahuan (SPT) tetap saja masih belum optimal karena belum semua 

Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). 

Selain itu menurut Fuad Rahmany yang dikutip dari “Tingkat Kepatuhan 

Wajib Pajak Masih Rendah” (http://finansial.bisnis.com) pada tanggal 7 

September 2014 menyatakan bahwa berdasarkan data Ditjen Pajak, Potensi Wajib 

Pajak Orang Pribadi dan karyawan di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 46 

juta orang. Namun, hingga saat ini Wajib Pajak Orang Pribadi dan karyawan yang 

terdaftar baru 28 juta. Bahkan, dari jumlah itu yang menyetorkan Surat 

Pemberitahuan (SPT) hanya 22 juta. 

 Menurut Siti Kurnia (2010:140) masalah kepatuhan wajib pajak adalah 

masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara 

berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan 

keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan 

dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan 

penerimaan pajak negara akan berkurang. 

 Rendahnya kepatuhan juga terjadi di Jawa Barat, menurut Adjat Djatmika 

selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I yang 

dikutip dari “Tingkat Kepatuhan Warga Jabar Bayar Pajak Masih Rendah” 
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(http://bandung.bisnis.com) pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 

manyatakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Jawa Barat dalam membayar pajak 

masih sangat rendah. Dari 1,2 juta Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan di wilayah Jabar 1, hanya 50% yang 

melaporkan SPT Pajak Tahunan. Ironisnya, dari 50% pembayar pajak aktif, tidak 

semua membayar pajak sesuai dengan dasar pengenaan pajak (DPP).  

Masalah kepatuhan Wajib Pajak juga terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Bandung Tegallega, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.3 

 Rasio Kepatuhan pada KPP Pratama Bandung Tegallega 

Tahun 

Jumlah Wajib Pajak 

Orang Pribadi Wajib 

SPT 

Jumlah SPT yang 

masuk 
Rasio Kepatuhan 

2009 33.082 30.922 93,47 % 

2010 34.064 29.450 86,45 % 

2011 34.964 30.250 86,51 % 

2012 41.562 32.284 77,67 % 

2013 48.719 32.285 66,26 % 
Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Bandung Tegallega. 

 Dari tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan pada KPP 

Pratama Bandung Tegallega dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 belum 

optimal bahkan terjadi penurunan. Pada tahun 2009 tingkat kepatuhan pada KPP 

Pratama Bandung Tegallega mencapai 93,47% sedangkan pada tahun 2013 

tingkat kepatuhan di KPP Prataman Bandung Tegallega menjadi 66,26%.  

 Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah 

mengalami perubahan yaitu dari official assesment system menjadi self assesment 

system (Supramono dan Theresia, 2010:4). Berbeda dengan official assesment 

system, dalam self assesment system, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk 
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menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya 

(Mardiasmo, 2011:7). 

Kondisi perpajakann yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam 

menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang 

tinggi. Yaitu kepatuham dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai 

dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak bukan Fiskus selaku 

pemungut pajak. Sehingga self assessment system merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak (Siti Kurnia,2010:137). Namun 

dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan 

disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan 

sengaja tidak patuh seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Agus 

Martowardojo yang dikutip dari “Kompleksitas Kepatuhan Pajak” 

(www.pajak.go.id) pada tanggal 20 Februari 2013 mengatakan bahwa orang 

pribadi yang seharusnya membayar pajak sebanyak 60 juta orang, tetapi yang 

mendafarkan diri sebagai wajip pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar 

pajaknya hanya 8,8  juta orang atau 14,7%. 

Menurut Hutagaol (2007), didalam sistem self assessment, fungsi 

pemerintah (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 perpajakan (law enforcement) dimaksudkan untuk memberikan 
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kenyamanan, keamanan dan kepastian bagi Wajib Pajak didalam pemenuhan 

kewajiban dan haknya di bidang perpajakan. 

Untuk tercapainya tingkat kepatuhan juga didasari dari kualitas pelayanan. 

Pelayanan pajak merupakan produk pelayanan dari instansi pemerintah yang 

khusus berwenang mengurusi masalah pajak yaitu Direktoran Jenderal Pajak 

(DJP). Kinerja pelayanan yang baik harus diperhatikan oleh DJP untuk 

dimungkinkannya diperoleh manfaat ganda apabila dikombinasikan self 

assessmnet system untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan secara tidak 

langsung akan meningkatkan pula penerimaan pajak. (Siti Kurnia,2010:135) 

Pada kenyataannya banyak wajib pajak mengeluhkan pelayanan yang 

diberikan petugas pajak seperti yang dikutip dari “Komite Pengawas Perpajakan 

Terima Banyak Keluhan WP” (m.hukumonline.com) pada tanggal 5 Oktober 

2010 Ketua Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) Anwar Supriyadi 

mengatakan bahwa banyak pengaduan dari masyarakat yang merasa tidak puas 

karena perilaku aparat pajak yang arogan dan tidak baik. 

Selain itu menurut Fuad Rahmany selaku Dirjen Pajak yang dikutip dari 

“269 Kantor Pajak Tidak Layak Pakai” (finance.detik.com) pada tanggal 10 

September 2013 menyatakan bahwa dari 528 kantor pelayanan pajak terdapat 269 

kantor pelayanan pajak tidak layak pakai atau dibawah standar. Diperlukan 

peningkatan fasilitas kantor pajak demi pelayanan yang lebih baik kepada 

masyarakat, fasilitas yang dimaksud berupa AC, komputer dan infrastruktur 

lainnya. Selama ini, Fuad mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat 

karena fasilitas kantor pajak yang tidak memadai. 
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Menurut Surjoputro dan Widodo (2004), pada hakekatnya kepatuhan 

Wajib Pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang 

meliputi tax service, yaitu Wajib Pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang 

baik, cepat dan menyenangkan.  

 Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, peneliti tertarik untuk 

membuat karya ilmiah atau skripsi dengan judul “Pengaruh Self Assessment 

System dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bandung Tegallega” 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh Self Assessment System terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Tegallega. 

2. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Tegallega.  

3. Seberapa besar pengaruh Self Assessment System dan kualitas pelayanan 

pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama 

Bandung Tegallega secara simultan. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Self Assessment System 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama 

Bandung Tegallega. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan pajak 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama 

Bandung Tegallega.  

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Self Assessment System dan 

kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

pada KPP Pratama Bandung Tegallega secara simultan. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Kegunaan Praktisi 

 Peneliltian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan 

kepada organisasi tentang pengaruh Self Assessment System dan kualitas 

pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP 

Pratama Bandung Tegallega. 

 

1.4.2. Kegunaan Akademis 

1. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh Self 
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Assessment System dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Tegallega dan sebagai 

syarat menempuh ujian sidang Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

2. Bagi Instansi Pajak 

Sebagai sumber informasi dan bahan masukan bagi instansi pajak sekaligus 

untuk mempertimbangkan dan menilai kebijakan-kebijakan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan dalam hal tentang pengaruh Self Assessment 

System dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi pada KPP Pratama Bandung Tegallega. 

3. Bagi Pihak Lain 

Dapat dijadikan sumber informasi dan referensi dalam penelitian di bidang 

yang sama. 

 

1.5. Lokasi dan Jadwal Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Bandung Tegallega yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 216 Bandung. 

Adapun waktu persiapan dan pelaksanaan penelitian yaitu pada bulan Oktober 

2014 sampai dengan bulan Februari 2015. 


