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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus 

menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan 

tujuan tersebut, maka pemerintah perlu banyak memperhatikan masalah 

pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian 

suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber 

dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo, 2013:2). 

Penerimaan pajak dipungut dari masyarakat dan dimanfaatkan untuk 

kepentingan masyarakat dalam berbagai bentuk seperti pembangunan sarana dan 

prasarana umum, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menjaga stabilitas 

keamanan. Penerimaan pajak tampil sebagai tulang punggung sumber pembiayaan 

nasional. Peranan penerimaan perpajakan cenderung sangat signifikan sebagai 

sumber penerimaan pada APBN. Semakin besar ketergantungan APBN pada 

penerimaan perpajakan merefleksikan partisipasi masyarakat atas pelaksanaan 

pembangunan melalui pembayaran pajak (John Hutagaol, 2007:304). 

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak 

dalam pembiayaan negara, dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi 

kewajiban kenegaraan. Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, sebagian 

besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal 
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demikian timbul perlawanan terhadap pajak yang menjadi hambatan dalam 

pemungutan pajak (Diana Sari, 2013:50). 

Menurut Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany (2014), tingkat kepatuhan 

wajib pajak di Indonesia hingga saat ini masih sangat minim. Pada tahun 2013 

jumlah potensi wajib pajak orang pribadi di Indonesia sekitar 60 juta orang. 

Namun, jumlah masyarakat pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau 

wajib pajak terdaftar sebanyak 23.082.822 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 

17 juta wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). 

Realisasinya yaitu wajib pajak yang patuh melaporkan SPT baru sekitar 10 juta.  

Berikut ini adalah tabel perkembangan jumlah wajib pajak orang pribadi 

dan rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di 

Indonesia tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.  

Tabel 1.1 

Perkembangan Jumlah Wajib Pajak dan Rasio Kepatuhan Nasional 

Tahun 
Jumlah WP 

Terdaftar 

Jumlah 

WP Wajib 

SPT 

Jumlah 

Penyampaian 

SPT 

Rasio 

Kepatuhan 

(%) 

2009 10.682.099 9.996.620 5.413.114 54,15% 

2010 15.911.576 14.101.933 8.145.866 57,76% 

2011 18.115.978 17.694.317 9.332.626 52,74% 

2012 20.810.663 17.659.278 9.447.398 53,50% 

2013 23.082.822 17.731.736 10.790.650 60,86% 

Rata-rata 55,80% 

Sumber : Kementerian Keuangan 

Berdasarkan Tabel 1.1, persentase tingkat kepatuhan wajib pajak yang 

menyampaikan SPT Tahunan pada tahun 2009 sampai dengan 2012 masih kurang 
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dari 60%. Pada tahun 2013 tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan 

menjadi 60,86%. Meskipun terjadi peningkatan, nyatanya persentase tersebut 

masih dikatakan rendah. Hal itu dilihat berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 yang menyatakan bahwa persentase target 

penerimaan SPT Tahunan pada tahun 2013 adalah sebesar 65%. 

Berikut ini adalah Tabel 1.2, tunggakan yang ada di Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) atau tunggakan pajak nasional :  

Tabel 1.2 

Tunggakan Pajak Nasional 

(dalam triliun rupiah) 

Tahun 
Jumlah Tunggakan 

Pajak 

Persentase 

Pencairan 

2008 45.173 17.05% 

2009 63 23.78% 

2010 70 26.41% 

2011 86.8 32.76% 

Rata-rata 25% 

Sumber : Kementerian Keuangan 

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa rata-rata persentase tunggakan dari 

tahun 2008 sampai dengan 2011 adalah sebesar 25%. Persentase tunggakan di atas 

rata-rata terjadi pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebesar 26.41% dan 

32.76%, sedangkan pada tahun 2008 dan 2009 persentase tunggakan dibawah 

rata-rata masing-masing sebesar 17.05% dan 23.78%. 

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139), kepatuhan 

wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan 

diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), 
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kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan 

dalam pembayaran tunggakan. Pengertian kepatuhan perpajakan itu sendiri 

menurut Safri Nurmantu (2005:148), adalah suatu keadaan di mana wajib pajak 

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. 

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of 

compliance) merupakan tulang punggung sistem self assessment, di mana wajib 

pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian 

secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. 

Fungsi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah 

memfasilitasi agar sistem perpajakan bisa berjalan dengan baik, di mana Dirjen 

Pajak memainkan peranannya dengan memberikan penyuluhan perpajakan (tax 

dissessmination), pelayanan perpajakan (tax service), dan pengawasan (tax 

enforcement) yang dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan 

kepastian bagi wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di bidang 

perpajakan (John Hutagaol, 2007:3). 

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. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

tersebut yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan 
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pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif 

pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140). 

Menurut Djoko Slamet S. dan Junaedi Eko W. (2004:41), pada hakikatnya 

kepatuhan 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 cara 

yaitu wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, dan 

menyenangkan. Sejalan dengan pernyataan tersebut, I Putu Adi Putra S. (2014) 

menjelaskan bahwa kualitas pelayanan yang baik terhadap wajib pajak merupakan 

cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:134), pelayanan pada sektor 

perpajakan merupakan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang salah satu unit vertikalnya di daerah yaitu 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang berfungsi untuk membantu wajib 

pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak sebagai pihak yang 

dilayani dapat menentukan tingkat pelayanan publik yang diberikan oleh instansi 

terkait, di mana wajib pajak memiliki hak-hak yang harus diperhatikan yaitu: 

diperlakukan dengan manusiawi, sopan, jujur, dan hormat; mendapatkan jawaban 

atas permintaan mereka dengan cepat dan pasti; mendapat pelayanan yang tepat 

waktu; serta berhak mengeluhkan pelayanan yang buruk atau tidak memuaskan. 

Menurut Fandy Tjiptono (2007:59), kualitas pelayanan dapat diartikan 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan 
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penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen, dalam hal ini yaitu 

wajib pajak. Menurut Waluyo Purwanto (2004), pelayanan kepada pelanggan 

dikatakan berkualitas apabila memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, atau 

semakin kecil kesenjangan antara pemenuhan janji dengan harapan pelanggan 

adalah semakin mendekati ukuran berkualitas. Jika pelanggan puas dengan 

pelayanan dan kinerja yang ditawarkan organisasi, maka pelanggan akan 

membalas dengan memberikan penilaian yang tinggi. 

Salah satu langkah penting Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai wujud 

nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan 

pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara. 

Tujuan pelayanan prima ini adalah tercapainya tingkat kepatuhan sukarela wajib 

pajak yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi 

perpajakan yang tinggi, dan tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang 

tinggi (Siti Kurnia Rahayu, 2010:135). 

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. Pada 

akhirnya, pelayanan yang baik akan mendorong kesadaran wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban pajaknya sehingga pelayanan berdampak pada 

meningkatnya kepatuhan wajib pajak (Andrian Agus Trianto, 2013). 
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Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: ”Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak (Survei di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Soreang)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kualitas pelayanan pajak di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Soreang. 

2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Soreang. 

3. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini untuk menjawab masalah yang telah 

dikemukakan, yaitu sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan pajak di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Soreang. 

2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Soreang. 
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3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Soreang. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik kegunaan 

secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :  

1. Kegunaan Operasional 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam memecahkan masalah 

kepatuhan wajib pajak dengan mengkaji secara empiris tentang 

kualitas pelayanan pajak. 

2. Kegunaan Pengembangan Ilmu 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah 

bagi pengembangan ilmu Akuntansi, khususnya Perpajakan dengan 

mengkaji secara empiris mengenai pengaruh kualitas pelayanan pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang dibahas dalam 

penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Soreang yang beralamat di Jalan Raya Cimareme No. 205 

Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Adapun penelitian dilakukan pada bulan 

Oktober 2014 sampai dengan selesainya skripsi ini. 


