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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan sumber negara yang utama yang digunakan

untuk pembiayaan rutin pemerintah dan juga membiayai pembangunan. Oleh

karena itu volume penerimaan dalam negeri terutama dari pajak senantiasa

diupayakan untuk terus meningkat, upaya peningkatan penerimaan dalam negeri

khususnya dalam sektor perpajakan erat kaitannya dengan upaya peningkatan

kepatuhan wajib pajak dalam melaksanankan hak dan kewajibannya dibidang

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

yang berlaku.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya, Direktorat

Jenderal Pajak melakukan reformasi dalam sistem perpajakannya, salah satunya

dibidang administrasi perpajakan yang lebih modern dengan memanfaatkan

teknologi informasi, tujuan dari reformasi ini yaitu meningkatkan kepercayaan

wajib pajak, dan meningkatkan produktivitas aparat perpajakan atau fiskus yang

kemudian akan menimbulkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Direktorat

Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) juga perlu melakukan suatu bentuk tindak

peningkatan kualitas pelayanan guna mendongkrak kepatuhan wajib pajak yang

dapat berdampak pada penerimaan Negara.

Penerimaan dari sektor pajak nantinya akan digunakan sebagai

pembiayaan pengeluaran pemerintah serta pembangunan, hal ini dapat dilihat
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dalam ( APBN ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2014 yang

menyatakan bahwa pendapatan pajak menyumbang 78% pendapatan Negara dan

22% lainnya pendapatan non pajak pernyataan tersebut sesuai dengan data tabel

1.1 dibawahi ni.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Negara (milyar rupiah), 2010-2014

SumberPenerimaan 2010 2011 2012 2013 2014
Penerimaan
Perpajakan 723,307 873,874 980,518 1,148,365 1,310,219

Pajak Dalam Negeri 694,392 819,752 930,862 1,099,944 1,256,304
Pajak Penghasilan 357,045 431,122 465,070 538,760 591,621
Pajak Pertambahan
Nilai 230,605 277,800 337,584 423,708 518,879

Pajak Bumi dan
Bangunan 28,581 29,893 28,969 27,344 25,541

Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan
Bangunan

8,026 - 1 - - -

Cukai 66,166 77,010 95,028 104,730 114,284
Pajak Lainnya 3,969 3,928 4,211 5,402 5,980
Pajak Perdagangan
Internasional 28,915 54,122 49,656 48,421 53,915

Bea Masuk 20,017 25,266 28,418 30,812 33,937
Pajak Ekspor 8,898 28,856 21,238 17,609 19,978

Penerimaan Bukan
Pajak 268,942 331,472 351,805 349,156 350,930

Penerimaan Sumber
Daya Alam 168,825 213,823 225,844 203,730 198,088

Bagian laba BUMN 30,097 28,184 30,798 36,456 37,000
Penerimaan Bukan
Pajak Lainnya 59,429 69,361 73,459 85,471 91,083

Pendapatan Badan
Layanan Umum 10,591 20,104 21,704 23 499 24,759

Jumlah 992,249 1,163,346 1,332,323 1,497,521 1,661,149
Prosentase
Penerimaan Pajak
dibanding Total

72,89% 72,49% 73,59% 76,68% 78,87%
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Catatan :Perbedaan satu digit dibelakang terhadap angka penjumlahan
karena pembulatan dari

1) LKPP
2) APBN-P
3) RAPBN

Sumber :Badan Pusat Statistik (editing)

Dari Tabel 1.1 menunjukan terjadinya peningkatan pajak dari tahun

ketahun dan penerimaan dari pajak lebih besar dibandingkan dengan peneriman

bukan pajak hal ini dapat diartikan bahwa pendapatan perpajakan memberikan

kontribusi yang besar dalam pembangunan dan menjadi komponen penting,

sehingga pemerintah selalu berupaya untuk memaksimalkan potensinya,

Perpajakan dalam negeri senantiasa mengalami peningkatan yang cukup

signifikan. Meningkatnya kinerja penerimaan pajak juga ditandai dengan

meningkatnya kinerja penerimaan keseluruhan jenis pajak dalam negeri.

Meskipun jumlahnya kian bertambah setiap tahun, pajak sebenarnya masih

memiliki angka uncollectable yang masih cukup besar.

Realisasi penerimaan pajak di 2014 tidak sesuai dengan target pajak yang

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P)

sebesar Rp1.246 triliun. Realisasinya hanya mencapai Rp1.143 triliun atau sekitar

91,75 persen. Lebih lanjut realisasi penerimaan pajak tahun 2014 merupakan

capaian terendah selama 25 tahun terakhir. (Athurtian, 2015)

Realisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau lebih terjadi terakhir

kalinya pada 2008. Pada tahun 2008 realisasi penerimaan pajak sebesar 6 persen

di atas target. Namun sejak 2009 hingga 2012 penerimaan pajak selalu dibawah

target yang ditetapkan. Tidak tercapainya penerimaan pajak sesuai target karena
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pemerintah baik pusat maupun daerah tidak disiplin dalam sosialisasi tata cara

perpajakan. (Gera, 2013)

Berdasarkan hal tersebut diatas, Ditjen Pajak merasa perlu melakukan

perubahan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mendorong dan

membangun kesadaran masyarakat yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan

wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah, karena

baru 30 persen wajib pajak yang membayar pajak (Suryana, 2012). Lebih lanjut

menurut Suryana (2012),  jika dibandingkan dengan kepatuhan pembayaran

Malaysia yang sudah mencapai 80 persen wajib pajak terdaftar, tentu kinerja

pajak Indonesia tertinggal jauh. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak

Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar secara nasional adalah sebagai

berikut:

Tabel 1.2

Jumlah Wajib Pajak terdaftar nasional

Keterangan 2013 2012 2011 2010 2009
Orang
Pribadi

25.109.959 22.131.323 19.881.684 16.880.649 13.861.253

Bendahara 563.737 545.232 507.882 471.833 441.986
Badan 2.328.509 2.136.014 1.929.507 1.760.108 1.608.337
Jumlah 28.002.205 24.812.569 22.319.073 19.112.590 15.911.576
Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2009-2013

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut, terdapat pertumbuhan jumlah wajib pajak

yang terdaftar secara nasional setiap tahunnya, termasuk wajib pajak orang

pribadi.  Sehingga, berdasarkan tabel tersebut seharusnya penerimaan pajak setiap

tahunnya dapat mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah wajib
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pajak orang pribadi yang terjadi. Walaupun jumlah wajib pajak terdaftar setiap

tahunnya terus meningkat, tetapi tidak sesuai dengan jumlah warga negara

Indonesia yang mencapai 250 juta orang.

Pada kenyataanya target penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir

kerap sulit tercapai, hal itu salah satunya karena tingkat kepatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak masih rendah. Upaya yang dilakukan oleh Ditjen Pajak

untuk mencapai target penerimaan pajak terutama pada wajib pajak orang pribadi,

karena realisasi yang masih belum memuaskan. Dari sekitar 250 juta penduduk

Indonesia, 60 juta diantaranya sudah mampu membayar pajak pribadi namun

ternyata baru 25 juta  yang melakukan kewajiban pajak. (Pribadi, 2014)

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying mengalami

peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi dan jumlah SPT pada lima tahun

terakhir, dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Data mengenai jumlah wajib pajak

orang pribadi dan jumlah SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Bandung Cibeunying dapat dilihat dalam tabel 1.3.

Tabel 1.3

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar dan Efektif di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Tahun
Jumlah Wajib

Pajak
Orang Pribadi

Jumlah
SPT Tahunan

Kepatuhan Wajib
Pajak

Orang Pribadi
2009 71.664 34.662 48%
2010 83.222 26.933 32%
2011 91.424 37.391 41%
2012 87.526 34.123 39%
2013 93.052 34.154 37%
2014 100.133 - -

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Bandung Cibeunying
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Tabel 1.3 menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah wajib pajak orang

pribadi belum tentu menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak orang

pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan.  Hal ini dikarenakan masih banyak

wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya telah dipotong oleh pemberi kerja

tidak menyampaikan SPT Tahunannya. Tingkat kepatuhan di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Bandung Cibeunying pada tahun 2009 sebesar 48%, pada tahun

2010 tingkat kepatuhan menurun menjadi 32%, sedangkan pada tahun 2011

tingkat kepatuhan meningkat menjadi 41%, tetapi pada tahun 2012 tingkat

kepatuhan kembali menurun menjadi 39% dan di tahun 2013 tingkat kepatuhan

wajib pajak masih menurun menjadi 37%. Agar hal tersebut tidak terjadi secara

terus menerus, maka perlu dilakukan kajian mengenai faktor-faktor apa saja yang

mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, guna

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Alasan lain pemilihan KPP Pratama

Bandung Cibeunying sebagai objek penelitian adalah karena  letak geografis KPP

Pratama Bandung Cibeunying yang strategis sehingga mempermudah proses

penelitian.

Kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dapat diidentifikasikan dari

kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan

kembali Surat Pemberitahuan (SPT), Kepatuhan dalam perhitungan dan

pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu

kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan
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menimbulkan upaya menghindarkan pajak yang mengakibatkan berkurangnya

penyetoran dana pajak ke kas negara. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak

dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi tax service

dan tax enforcement. Perbaikan administrasi perpajakan sendiri diharapkan dapat

mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan perpajakan pada prinsipnya adalah tindakan wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang - undangan dan  pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu

negara (Maruf, 2009). Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat,

tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah

besar, karena tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal

setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Dengan demikian, pembayar

pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak

patuh, karena meskipun wajib pajak memberikan kontribusi besar pada negara

jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka

tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh (Dewi, 2011).

Sejak dilakukannya reformasi perpajakan yang pertama (the first tax

reform) pada tahun 1984, diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama

pembiayaan APBN dapat dipertahankan kesinambungannya. Perpajakan yang

simplifying sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan

memberikan keengganan dan penggerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh

terhadap ketidak patuhan wajib pajak (Forest dan Sheffrin dalam Rahayu,

2010:140).
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Program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan

sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain

struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-

seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui

pembentukan account representative dan compliant center untuk menampung

keberatan wajib pajak (Rahayu dan Lingga, 2009). Lebih lanjut menurut Rahayu

dan Lingga (2009), sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti

kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis e-system seperti e-SPT, e-

Filing, e-Payment, dan e-Registration yang diharapkan meningkatkan mekanisme

kontrol yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan kode  etik pegawai

Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan

tugas dan pelaksanaan good governance.

Modernisasi Perpajakan yang dicanangkan Direktorat Jenderal Pajak

tentunya bukan hanya tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak semata.

Keberhasilan modernisasi perpajakan membutuhkan kerja sama dan keterbukaan

hati dari kedua belah pihak, baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib

Pajak. Karena itu, Direktorat Jenderal Pajak juga mengharapkan apa yang telah

diprogramkan Direktorat Jenderal Pajak melalui modernisasi perpajakan mampu

menggugah hati semua pihak untuk larut dan ikut dalam mewujudkannya.

Pelayanan pajak merupakan produk pelayanan dari instansi pemerintah

yang khusus berwenang mengurusi masalah pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak

(Rahayu, 2010:134). Lebih lanjut menurut Rahayu (2010:134), salah satu langkah

penting yang dilakukan Ditjen Pajak sebagai wujud nyata kepedulian pada
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pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib

pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara yang dapat tercapai salah

satunya jika tercapainya tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak. Hasil

modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pelayanan selama ini sangat

menggembirakan dan mendapat tanggapan positif dari para wajib pajak, meskipun

harus diakui, tambahnya komplain dari anggota masyarakat tentang pelayanan

yang diberikan para petugas pajak masih saja ada. (Media Indonesia, 2007).

Pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak dianggap penting karena sejak

reformasi perpajakan pemerintah mengubah kebijakan sistem pemungutan pajak

official assesment menjadi self assesment sistem. Self assesment sistem

menekankan pemberian wewenang kapada wajib pajak untuk menentukan sendiri

besarnya pajak yang terutang jadi fungsi pemerintah adalah hanya melakukan

pelayanan, pengawasan dan pembinaan secara maksimal terhadap pelaksanaan

kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini mewajibkan wajib

pajak harus mengetahui tentang semua dalam melaksanakan kewajiban wajib

pajaknya, maka wajib pajak perlu mengetahui tentang ilmu perpajakan baik

pengetahuan tentang perhitungan penyetoran sampai dengan pelaporan besarnya

kewajiban pajak yang terutang oleh sebab itu pelayanan yang efektif dan efisien

kepada wajib pajak yang dilakukan direktorat jenderal pajak merupakan salah satu

langkah kebijakan yang wajib diambil untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

( Trianto, 2012).

Rendahnya kualitas pelayanan pajak akan mengancam kepatuhan pajak

karena wajib pajak akan menuntut layanan pajak yang maksimal jika mereka
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sudah membayar pajak dengan baik (Tumakaka, 2010). Masih berkaitan dengan

kualitas pelayanan, masih adanya aparat pajak yang bekerja pada jam istirahat

sedangkan pada jam kerja mereka tidak bekerja, hal ini berlawanan dengan prinsip

kualitas pelayanan yang dituangkan dalam dimensi kualitas pelayanan (Mulyani ,

2008).

Harapan dari kualitas pelayanan yang baik adalah wajib pajak dapat

memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya, pelayanan

yang baik dapat membantu kesulitan ataupun permasalahan terkait perhitungan

penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga wajib pajak

mengerti dan paham akan kewajiban pajaknya yang harus dipenuhi, dengan

kualitas pelayanan yang baik akan mendorong kesadaran wajib pajak dalam

melaksanakan kewajiban pajaknya sehingga pelayanan berdampak pada

meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Untuk mengukur kualitas jasa pelayanan

sedikitnya terdapat 5 dimensi yang dapat digunakan dalam pelayanan prima

perpajakan (Boediono, 2003: 114), Tangibles atau bukti langsung, Reliability atau

kehandalan, Responsiveness atau tanggapan Assurance atau jaminan, Empathy

atau empati. Pelayanan yang baik yang dilakukan akan mendorong tingkat

kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya karena saat ini

kepatuhan masyarakat dirasa masih kurang.

Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan. Sofyan (2005) dalam

penelitiannya Menyimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern

mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di
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lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Besar. Hal ini bertolak

belakang dengan penilitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Lingga (2009)

dengan judul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak” kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengujian adalah

sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Handarani (2009) membuktikan bahwa kualitas

pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang

dilakukan oleh Rajif (2010) juga membuktikan adanya pengaruh kualitas

palayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Marini (2012) dengan

judul pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan kualitas pelayanan

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari hasil penelitian yang dilakukan

sistem administrasi perpajakan modern dan kualitas pelayanan pajak secara parsial

maupun simultan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan

dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah:

1. Objek penelitian,  penelitian sebelumnya melakukan penelitian di KPP

Pratama Bandung Karees sedangkan saat ini peneliti melakukan

penelitian di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

2. Penelitian sebelumnya meneliti pengaruh sistem administrasi

perpajakan modern terhadap kualitas pelayanan. Sedangkan saat ini

peneliti hanya meneliti variable bebas terhadap variable terikat.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan di atas, maka penulis

bermaksud melakukan peneliatan dengan maksud dan tujuan sejauh mana
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penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kualitas pelayanan pajak

yang telah digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Paratama

Bandung Cibeunying dengan judul: “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi

Perpajakan Modern dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi (Survey Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar

belakang masalah maka yang jadi permasalahan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh sistem administrasi perpajakan modern

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Bandung Cibeunying.

3. Bagaimana pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan

modern dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Bandung Cibeunying.
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1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh sistem administrasi perpajakan modern

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

2. Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Bandung Cibeunying.

3. Mengetahui pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan

modern dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Bandung Cibeunying.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat sidang dalam menempuh ujian strata 1

fakultas ekonomi jurusan akuntansi Universitas Widyatama dan

menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman dalam bidang

perpajakan.

2. Bagi Instansi Terkait

Sebagai informasi dan evaluasi atas penerapan sistem administrasi

perpajakan modern dan kualitas pelayanan pajak dilingkungan Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying
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3. Bagi Pemerintahan

Sebagai informasi yang perlu diperhatikan Direktorat Jenderal Pajak

dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap tingkat

kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai salah satu tujuan dari

modernisasi administrasi perpajakan dan perbaikan kualitas pelayanan

pajak.

4. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan

secara khusus bermaanfaat dalam mendorong kepercayaan masyarakat

tehadap administrasi dan pelayanan perpajakan di Kota Bandung dan

Sebagai informasi yang bermanfaat dalam menambah wawasan bagi para

pembaca.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan, peneliti

melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

di Jalan. Purnawarman, No. 21, Bandung 40117, Indonesia + 62224207897 .

Penelitian ini dilaksanakan bulan Februari 2015 sampai dengan selesainya skripsi

ini.


