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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Pembangunan di Indonesia sangatlah penting untuk mensejahterakan 

masyarakat. Pembangunan tidak akan tercapai apabila tidak ada kerja sama antara 

pemerintah dan masyarakat, hal ini ditujukan agar pembangunan tersebut berjalan 

sesuai  dengan keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia. Di samping itu ada 

hal yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan yaitu dana atau biaya untuk 

pembangunan itu sendiri. Salah satu sumber dana yang paling besar adalah dari 

pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara 

Perpajakan menyebutkan bahwa :  

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

 

Sejak tahun 1984 indonesia menganut sitem Self Assessment System yang 

sebelumnya menganut Official Assessment System (Suparmono dan Damayanti, 

2010:4). Sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada 

wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan 

sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo dan Ilyas, 2000:10).  
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Kepatuhan wajib pajak merupakan cermin dari pelaksanaan self 

assessment system yang berlaku di Indonesia. Tata cara pemungutan dengan self 

assessment system berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan 

dan disiplin pajak yang tinggi, di mana ciri-ciri self assessment system adalah 

adanya kepastian hukum, sederhana penghitungannya, mudah pelaksanaannya, 

lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak. Self 

assessment system merupakan pengganti dari sistem pemungutan yang lama yaitu 

Official Assessment system. Dalam sistem official assessment system, besarnya 

kewajiban pajak wajib pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus (sebutan kepada 

aparat pajak). Sebaliknya, dalam sistem self assessmet system, wajib pajak 

diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang 

terutang dan kemudian melunasinya serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan 

Pajak tempat ia terdaftar. Menurut hutagaol (2007:3), agar Self Assessment system 

dapat berjalan dengan baik, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak 

menjalankan ke 3 (tiga) fungsinya yaitu pelayanan (tax service), penyuluhan 

(dissemination) dan penegakan hukum (law enforcement) secara optimal. 

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2006:110) kepatuhan perpajakan 

didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua 

kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin 

tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak. Titik tolak suatu kepatuhan 

adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman dalam kebenaran menghitung dan 

memperhitungkan, ketepatan menyetor, serta mengisi dan memasukkan Surat 

Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak sesuai peraturan perpajakan. 
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Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sudah biasa sejak dulu yang 

ada di perpajakan. Di dalam negeri, rasio kepatuhan wajib pajak dalam 

melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih 

menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. 

Pengertian rasio kepatuhan pajak menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak 

SE-68/PJ/2009 adalah perbandingan antara jumlah SPT PPh Tahunan yang 

disampaikan Wajib Pajak dalam tahun yang bersangkutan terhadap jumlah Wajib 

Pajak terdaftar per 31 Desember tahun sebelumnya. 

Sama hal nya seperti permasalahan yang di alami negara Indonesia, di 

Bandung khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, masih 

memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang masih rendah. Hal ini 

bisa terlihat dari tabel 1.1 di bawah ini. 

Tabel 1.1 

Table Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bandung 

Karees Periode 2010-2012 

Tahun Jumlah Wajib Pajak 

Terdaftar Wajib SPT 

SPT Masuk Tingkat Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi 

2010 62.360 28.573 45,81% 

2011 71.028 33.389 47% 

2012 78.587 29.600 37,66% 

Sumber : KPP Pratama Karees 
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Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang di miliki 

oleh KPP Pratama Bandung Karees ini diduga karena adanya beberapa faktor 

yang mendukung berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan di KPP Pratama Bandung Karees. Seperti misalkan kualitas pelayanan, 

pengetahuan pajak, sanksi administrasi, modernisasi administrasi, kesadaran wajib 

pajak dan yang lainnya. 

Kualitas pelayanan merupakan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat 

layanan yang diberikan mampu menyesuaikan dengan ekspentasi pelanggan, jadi 

kualitas pelayanan diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan serta ketetapan penyampaian pelayanan tersebut membagi harapan 

pelanggan. (Lena Elitan dan Lina Anatan, 2007:47). Menurut Parasuraman dalam 

Lupiyoadi (2001:148), terdapat 5 aspek kualitas pelayanan agar dapat 

memberikan kepuasan bagi pengguna jasanya, yaitu Responsiveness 

(Ketanggapan), Reliability (Keandalan), Empathy (Empati), Assurance (Jaminan), 

dan Tangible (Bukti Fisik/Langsung). 

Upaya peningkatan kesadaran dan kepedulian harus menjadi perhatian 

yang utama. Salah satu wujud kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk 

membayar pajak adalah dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan 

membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada, apabila 

memperoleh atau menerima penghasilan. Oleh karena itu pengetahuan pajak 

penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Richardson, 2006:89). 

Terutama bagi masyarakat secara umum dan wajib pajak khususnya untuk 
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memiliki pengetahuan mengenai sistem perpajakan. Mengingat saat ini pajak 

sudah merupakan salah satu bagian dari kehidupan bermasyarakat yang sulit 

Menurut Veronica Caroline ( 2009:7) Pengetahuan pajak adalah informasi  

yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil 

keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakannya.  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : “PENGARUH KUALITAS PELAYANAN 

DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN 

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI SURVEI PADA KANTOR 

PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG KAREES)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis 

mengidentifikasikan masalah yang akan menjadi pokok pemikiran dan 

pembahasan adalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan dan pengetahuan pajak yang 

berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. 

2. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan dan pengetahuan pajak yang 

berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuan penelitian yang dilakukan 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahuai seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan dan 

pengetahuan pajak yang berpengaruh secara parsial terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan dan 

pengetahuan pajak yang berpengaruh secara parsial terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat bagi 

pihak-pihak sebagai berikut: 

1. Bagi pihak Akademisi 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti yang empiris dan 

memberikan sumbangan dalam pengembangan teori perpajakan. Untuk 

penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi peneliti selanjutnya mengenai 

pengaruh jumlah kasus penggelapan pajak dan pengetahuan pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

2. Bagi penulis 

Dapat menambah wawasan, pengalaman, serta ilmu yang tidak didapatkan di 

bangku perkuliahan terutama dalam bidang perpajakan. Dan untuk memenuhi 
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salah satu syarat dalam menempuh sidang sarajana ekonomi program studi 

akuntansi pada fakultas ekonomi Universitas Widyatama. 

3. Masyarakat 

Sebagai sumbangan pikiran terutama dalam lingkungan Perguruan Tinggi 

sebagai bahan bacaan untuk memperluas terapan dari pengetahuan yang 

dipelajari di bangku kuliah, khususnya dalam pendalaman materi mengenai 

perpajakan. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Untuk  memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan diteliti 

dalam skripsi ini, maka penulis berencana untu melaksanakan penelitian di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Alamat Jalan Ibrahim Adjie Nomor 

372 Bandung. Penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober 2014 sampai dengan 

bulan November 2014.  

 


