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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 

2.1.1 Kualitas Pelayanan Pajak 

2.1.1.1 Pengertian Kualitas 

Goetsh dan Davis dalam Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra 

(2007:51), mengemukakan pengertian kualitas bahwa: 

“Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan.”  

 

Sedangkan kualitas menurut Kotler dan Keller (2009:49), yaitu sebagai 

berikut: 

“Kualitas adalah seluruh ciri serta sifat suatu produk atau pelayanan yang 

berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang 

dinyatakan atau yang tersirat.” 

 

Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas 

adalah suatu tingkat baik buruk yang didasarkan pada pengalaman pelanggan 

yang sesungguhnya berhubungan dengan produk atau pelayanan, dan dalam 

penelitian ini pelanggan yang dimaksud adalah wajib pajak. 

Menurut Garvin (1988) dalam Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra 

(2007:113), ada lima perspektif kualitas yang berkembang. Kelima perspektif 

inilah yang menjelaskan mengapa kualitas bisa diartikan secara beranekaragam 
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oleh orang yang berbeda dalam situasi yang berlainan. Adapun kelima perspektif 

tersebut meliputi: 

1. Transcendental Approach 

Dalam pendekatan ini, kualitas dipandang sebagai innate excellence 

(keunggulan yang bersifat alami/bawaan), di mana kualitas dapat 

dirasakan atau diketahui, tetapi sulit didefinisikan dan 

dioperasionalisasikan. Sudut pandang ini biasanya digunakan dalam 

dunia seni. 

2. Product-Based Approach 

Pendekatan ini menganggap bahwa kualitas merupakan karakteristik atau 

atribut yang dapat dikuantitatifkan sehingga dapat diukur. Perbedaan 

dalam kualitas mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur 

atau atribut yang dimiliki oleh suatu produk. Pandangan ini bersifat 

sangat objektif, sehingga tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam hal 

selera, kebutuhan, dan preferensi individual. 

3. User-Based Approach 

Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung 

pada sudut pandang seseorang, sehingga produk yang paling memuaskan 

seseorang merupakan produk yang berkualitas paling tinggi. Perspektif 

yang subjektif dan demand-oriented ini juga menyatakan bahwa 

pelanggan yang berbeda memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda 

pula, sehingga kualitas bagi seseorang adalah sama dengan kepuasan 

maksimum yang dirasakannya. 
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4. Manufacturing-Based Approach 

Dalam sektor jasa, dapat dikatakan bahwa kualitasnya bersifat 

operations-driven. Pendekatan ini berfokus pada penyesuaian spesifikasi 

yang dikembangkan secara internal, yang seringkali didorong oleh tujuan 

peningkatan produktivitas dan penekanan biaya. Jadi yang menentukan 

kualitas adalah standar-standar yang ditetapkan perusahaan bukan 

konsumen yang menggunakannya. 

5. Value-Based Approach 

Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Dengan 

mempertimbangkan trade-off (pertukaran) antara kinerja dan harga, 

kualitas didefinisikan sebagai “affordable excellence”. Kualitas dalam 

perspektif ini bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas 

paling tinggi belum tentu produk yang paling bernilai, tetapi yang paling 

bernilai adalah barang atau jasa yang paling tepat dibeli (best-buy). 

 

2.1.1.2 Pengertian Pelayanan 

Menurut Lena Ellitan dan Lina Anatan (2007:115), pengertian pelayanan 

adalah sebagai berikut :  

“Pelayanan merupakan aktivitas-aktivitas yang tidak dapat didefinisikan, 

tidak berwujud, dan merupakan objek utama dari transaksi yang 

dirancang untuk memberikan kepuasan pada pelanggan.” 

 

Sementara menurut Kotler dan Keller (2009:231), pelayanan atau service 

adalah : 

“Setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak kepada 

pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikian sesuatu.”  
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Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk memberikan manfaat 

serta memberikan kepuasan kepada pelanggan, dalam hal ini yaitu wajib pajak. 

 

2.1.1.3 Pengertian Kualitas Pelayanan 

Pengertian kualitas pelayanan menurut Parasuraman yang dikutip oleh 

Farida Jasfar (2005:50), yaitu sebagai berikut : 

“Kualitas pelayanan adalah perbandingan antara layanan yang dirasakan 

pelanggan dengan kualitas layanan yang diharapkan pelanggan.” 

 

Menurut Lena Ellitan dan Lina Anatan (2007:47), pengertian kualitas 

pelayanan adalah sebagai berikut : 

“Kualitas pelayanan merupakan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat 

layanan yang diberikan mampu menyesuaikan dengan ekspektasi 

pelanggan, jadi kualitas pelayanan diwujudkan melalui pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaian 

pelayanan tersebut membagi harapan pelanggan.” 

 

Menurut Boediono (2003:60), dijelaskan bahwa: 

“Pelayanan kepada pelanggan dikatakan bermutu bila memenuhi atau 

melebihi harapan pelanggan, atau semakin kecil kesenjangannya antara 

pemenuhan janji dengan harapan pelanggan adalah semakin mendekati 

ukuran bermutu.” 

 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kualitas pelayanan merupakan ukuran seberapa baik pelayanan yang diberikan dan 

diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, dalam hal 

ini yaitu wajib pajak. 

Sementara menurut Barata (2004:205), dalam kualitas pelayanan harus 

memberikan pelayanan yang prima. Di mana terdapat tiga konsep yang harus 
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dijalankan oleh pihak yang melayani dalam memberikan pelayanan yang prima 

yaitu : 

1. Pelayanan prima berdasarkan konsep dan sikap (attitude), yaitu suatu 

layanan kepada pelanggan dengan menonjolkan sikap yang baik dan 

menarik antara lain melayani pelanggan dengan penampilan serasi, 

berpikiran positif dan sikap menghargai pelanggan. 

2. Pelayanan prima berdasarkan konsep perhatian (attention), yaitu suatu 

layanan kepada pelanggan. 

3. Pelayanan prima berdasarkan konsep tindakan (action), yaitu serangkaian 

perbuatan nyata yang dilakukan untuk mewujudkan pemberian layanan 

yang terbaik bagi pelanggan. 

Dari tiga konsep pelayanan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sikap (attitude) dan perhatian (attention) dalam melakukan pelayanan yang baik 

adalah dasar bagi pemberi layanan memberikan pelayanan yang secara nyata akan 

terwujud menjadi suatu kesatuan bentuk pelayanan yang baik ketika melakukan 

berbagai tindakan (action) terbaik untuk melayani pelanggan (Barata, 2004:205). 

Menurut Parasuraman dalam Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra 

(2007:121), ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu: expected 

service dan perceived service. Apabila jasa yang diterima atau dirasakan 

(perceived service) sesuai dengan yang diharapkan (expected service), maka 

kualitas jasa yang dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang diterima 

melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas 

yang ideal. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang 
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diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan buruk. Dengan demikian baik 

tidaknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dengan 

memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten. 

 

2.1.1.4 Pengertian Pajak 

Pengertian pajak menurut P. J. A. Adriani yang dikutip oleh Waluyo 

(2013:2), adalah sebagai berikut : 

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib 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 

pemerintahan.” 

 

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2011:1), 

pengertian pajak adalah : 

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum.” 

 

Sementara itu, pengertian pajak menurut Sommerfeld, dkk. yang dikutip 

oleh Diana Sari (2013:35), antara lain : 

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor 

pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib 

dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa 

mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah 

dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.” 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-
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undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung 

yang kemudian digunakan untuk sumber pembiayaan negara. 

Menurut Diana Sari (2013:38), ada dua fungsi pajak, yaitu : 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-

banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai 

pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. 

2. Fungsi Mengatur (Reguler) 

Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan terentu di bidang keuangan 

(umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan), 

misalnya mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-

pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-

pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah tertentu. 

 

2.1.1.5 Pelayanan Pajak 

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2014, 

pengertian pelayanan perpajakan yaitu sebagai berikut : 

“Pelayanan perpajakan adalah pelayanan yang diberikan oleh unit kerja 

di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat sesuai 

dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.” 

 

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:134), pelayanan pajak merupakan 

produk pelayanan dari instansi pemerintah yang khusus berwenang mengurusi 

masalah pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak atau 

selanjutnya disebut DJP adalah sebuah direktorat jenderal di bawah Kementerian 
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Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Salah satu unit kerja 

vertikal DJP yang melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari di daerah yaitu 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan pajak adalah pelayanan yang diberikan oleh instansi pajak untuk 

membantu masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan 

ketentuan perpajakan yang berlaku.  

Menurut Diana Sari (2013:20), fasilitas pelayanan perpajakan yang 

tersedia di tiap KPP dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat atau wajib pajak 

seirama dengan modernisasi adalah sebagai berikut : 

1. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) 

Untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, dibentuk suatu 

tempat pelayanan yang terpadu di setiap KPP, seperti penerimaan 

dokumen atau laporan perpajakan (SPT, SSP, dan sebagainya) yang 

diserahkan langsung oleh wajib pajak sehingga tidak harus ke masing-

masing seksi. 

2. Account Representative 

Account Representative (AR) menjadi salah satu ciri khas dari KPP 

modern. AR adalah pegawai DJP yang diberikan wewenang khusus 

untuk memberikan pelayanan dan mengawasi wajib pajak secara 

langsung. 
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3. Help Desk 

Dengan adanya help desk diharapkan mampu menghilangkan 

kebingungan dan kesulitan yang kadang-kadang dialami masyarakat bila 

berhubungan dengan suatu kantor pajak termasuk instansi pemerintah, 

fasilitas help desk dengan teknologi tax knowledge base menyangkut 

peraturan pajak yang komprehensif dan terkini; dikompilasi sesuai 

standar Q&A, flowchart, dan penjelasan singkat; tersedia dalam 

komputer sehingga mudah diakses; serta diharapkan mampu untuk 

menjawab berbagai permasalahan mengenai pajak. 

4. Complaint Center berfungsi untuk menampung keluhan-keluhan wajib 

pajak yang terdaftar di KPP wilayah kerjanya. 

5. Call Center 

Fungsi utama yang ditangani call center menyangkut pelayanan 

(konfirmasi, prosedur, peraturan, material perpajakan, dan lainnya). 

6. Media Informasi Pajak 

Dengan adanya media informasi, wajib pajak dapat mengakses segala 

sesuatu hal yang berhubungan dengan pajak yang dibutuhkan secara 

gratis. 

7. Website 

Untuk mempermudah akses informasi perpajakan kepada masyarakat, 

terlebih lagi dengan iklim yang mengglobal, maka dibuat website 

perpajakan yang dikelola DJP, yaitu www.pajak.go.id. 
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8. E-System Perpajakan 

Pemanfaatan dan penerapan e-system dimaksudkan agar semua proses 

kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, cepat, dan 

akurat. Beberapa e-system yang dimanfaatkan masyarakat atau wajib 

pajak yaitu e-registration, e-SPT, e-filing, dan e-payment. 

Pelayanan pajak adalah termasuk pelayanan publik karena dilaksanakan 

oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang, dan tidak berorientasi pada 

laba. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

(Men-Pan) No.81 Tahun 1993, pengertian pelayanan umum atau pelayanan publik 

adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan BUMN/D dalam bentuk barang 

dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun 

dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan (Siti Kurnia Rahayu, 

2010:134). 

Sementara menurut Sedarmayanti (2009:244), pengertian pelayanan 

umum adalah : 

“Kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang dengan 

landaasan faktor materiil melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu 

dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan 

haknya.” 

 

Dari kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

umum atau pelayanan publik adalah usaha yang dilakukan seseorang dan atau 
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kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan 

kepada masyarakat dalam mencapai tujuan. 

Menurut Sedarmayanti (2009:248), penyelenggaraan pelayanan umum 

harus mengandung unsur : 

1. Transparansi 

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 

2. Akuntabilitas  

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

3. Kondisional 

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan 

dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 

4. Partisipatif 

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan 

masyarakat. 

5. Kesamaan hak 

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, 

golongan, gender, dan status ekonomi. 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban 

Sebagaimana penjelasan di atas, Siti Kurnia Rahayu (2010:135), 

mengungkapkan bahwa salah satu langkah penting yang dilakukan DJP sebagai 
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wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan pajak adalah 

memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan 

penerimaan negara. Menurut Sedarmayanti (2009:249), pelayanan prima adalah 

pelayanan yang diberikan kepada pelanggan (masyarakat) minimal sesuai dengan 

standar pelayanan (cepat, tepat, akurat, murah, ramah). Hal yang melekat dalam 

pelayanan prima antara lain: keramahan, kredibilitas, akses, penampilan fisik, dan 

kemampuan dalam menyajikan pelayanan. 

 

2.1.1.6 Indikator Kualitas Pelayanan 

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) dalam Fandy Tjiptono dan 

Gregorius Chandra  (2007:133), mengemukakan lima dimensi kualitas pelayanan 

berikut ini : 

1. Reliability (Reliabilitas) 

Berkaitan dengan kemampuan instansi untuk memberikan pelayanan 

yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan 

menyampaikan pelayanannya sesuai dengan waktu yang disepakati.  

Indikatornya terdiri dari : 

a. Konsistensi kinerja (performance) 

Petugas mampu menyampaikan pelayanan secara benar sejak awal 

(right the first time). 

b. Sifat dapat dipercaya (dependability) 

Petugas mampu memenuhi janjinya secara akurat dan andal, 

misalnya memberikan pelayanan sesuai dengan jadwal yang 

disepakati dan menyimpan data secara tepat. 
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2. Responsiveness (Daya Tanggap) 

Berkenaan dengan kesediaan dan kesiapan para petugas untuk membantu 

para penerima layanan dan memberikan pelayanan secara cepat. 

Indikatornya terdiri dari : 

a. Kesediaan dan kesiapan petugas 

Petugas bersedia dan memiliki kesiapan untuk membantu para 

penerima layanan dan merespons permintaan mereka. 

b. Kecepatan petugas 

Petugas selalu menginformasikan kapan pelayanan akan diberikan 

dan kemudian memberikan pelayanan secara cepat. 

3. Assurance (Jaminan) 

Perilaku para petugas yang mampu menumbuhkan kepercayaan para 

penerima layanan terhadap instansi dan instansi dapat menciptakan rasa 

aman bagi para penerima layanan. Jaminan juga berarti bahwa para 

petugas selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan 

keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau 

masalah para penerima layanan. Indikatornya terdiri dari : 

a. Kompetensi petugas 

Petugas menguasai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan 

agar dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan 

penerima layanan. 
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b. Kesopanan petugas 

Petugas yang berhubungan langsung dengan penerima layanan 

bersikap sopan dan ramah. 

c. Kredibilitas  petugas 

Petugas memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya, yaitu mencakup 

citra instansi, karakter pribadi petugas dan interaksi dengan penerima 

layanan. 

d. Keamanan 

Petugas dapat menumbuhkan perasaan bebas dari bahaya, risiko, 

atau keragu-raguan kepada para penerima layanan. Termasuk di 

dalamnya adalah keamanan fisik, keamanan finansial, dan 

kerahasiaan. 

4. Empathy (Empati) 

Petugas memahami masalah para penerima layanan dan bertindak demi 

kepentingan penerima layanan, serta memberikan perhatian personal 

kepada para penerima layanan dan memiliki jam operasi yang nyaman.  

Indikatornya terdiri dari: 

a. Akses petugas 

Penerima layanan memperoleh kemudahan untuk menghubungi atau 

menemui petugas. Hal ini berarti lokasi instansi mudah dijangkau, 

waktu mengantri atau menunggu tidak terlalu lama, dan saluran 
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komunikasi instansi mudah dihubungi (contohnya telepon, surat, 

email, fax, dan seterusnya). 

b. Komunikasi petugas 

Petugas mampu menyampaikan informasi kepada penerima layanan 

dalam bahasa yang mudah dipahami, serta selalu mendengarkan 

saran dan keluhan penerima layanan. 

c. Kemampuan memahami penerima layanan 

Petugas berupaya memahami penerima layanan dan kebutuhan 

spesifik mereka dan memberikan perhatian individual. 

5. Tangibles (Bukti Fisik) 

Berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan, dan material 

yang digunakan perusahaan, serta penampilan petugas. Indikatornya 

terdiri dari : 

a. Fasilitas fisik 

Berkaitan dengan letak instansi dan fasilitas gedung yang memadai 

dalam hal menunjang pelayanan yang diberikan oleh instansi. 

b. Perlengkapan prosedur pelayanan 

Tersedianya peralatan komputer dan perlengkapan lainnya yang 

layak dan memadai untuk menunjang pelayanan. 

c. Penampilan petugas 

Berkenaan dengan penampilan para petugas yang sopan dan rapi 

dalam memberikan pelayanan. 
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Sedangkan menurut Gronroos (1990) dalam Farida Jasfar (2005:53), 

pada dasarnya kualitas pelayanan atau jasa dari sudut penilaian pelanggan 

dibedakan atas tiga dimensi berikut : 

1. Technical atau outcome, yaitu berkaitan dengan apa yang diterima 

konsumen. Indikatornya antara lain: 

a. Professionalism and skills 

Konsumen menghendaki agar penyedia layanan, apakah kontak 

personel, sistem operasi, maupun peralatan-peralatan teknik yang 

dimiliki haruslah dapat mengatasi masalah yang dihadapinya secara 

profesional dan terampil. 

2. Functional atau process related, yaitu berkaitan dengan cara jasa 

disampaikan atau disajikan. Indikatornya antara lain: 

a. Attitudes and behaviour 

Konsumen harus merasa yakin bahwa kontak personel melayani dan 

berusaha membantu dalam memecahkan masalah mereka secara 

spontan dan dengan cara bersahabat. 

b. Accessibility and flexibility 

Konsumen merasa bahwa penyedia jasa, apakah personel, lokasi di 

mana mereka berada, jam kerja dan sistem operasi dirancang serta 

dioperasikan sedemikian rupa, sehingga konsumen dapat melakukan 

akses dengan mudah, permintaan dapat disesuaikan dengan 

keinginan konsumen dengan cara yang lebih fleksibel. 
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c. Reliability and trustworthiness 

Konsumen memahami bahwa apa pun yang terjadi, mereka bisa 

mempercayakan segala sesuatunya kepada penyedia jasa, baik 

kepada karyawan maupun sistemnya untuk memegang janjinya. 

d. Recovery 

Konsumen menyadari bahwa apa pun kesalahan-kesalahan yang 

terjadi maupun sesuatu yang tidak diduga dan yang tidak diharapkan 

terjadi, mereka yakin penyedia jasa akan dapat mengatasinya dengan 

tepat, sesuai dengan harapan mereka. 

3. Corporate image, yaitu berkaitan dengan citra perusahaan di mata 

konsumen. Indikatornya yaitu: 

a. Reputation and credibility 

Pelanggan percaya bahwa operasi atau cara kerja penyedia jasa dapat 

dipercaya dan memberikan nilai atau imbalan yang sesuai dengan 

pengorbanannya. 

 

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak 

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1013), istilah kepatuhan 

berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan, dapat 

disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh, 

serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah 

wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan 
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seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia 

Rahayu, 2010). 

Kepatuhan perpajakan menurut Safri Nurmantu (2005:148), adalah 

sebagai berikut :  

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di 

mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya.”  

 

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan 

No.544/KMK.04/2000 yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139) 

menjelaskan sebagai berikut :  

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentun peraturan perundang-

undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam 

suatu negara”.  

 

Menurut Norman D. Nowak dalam Moh. Zain (2008:31), suatu iklim 

kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam 

situasi di mana : 

a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan 

peraturan perundang-rundangan perpajakan, 

b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, 

c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan 

d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak taat, tunduk, 
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dan patuh dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

perpajakan. 

Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak 

dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan 

wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, karena 

pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi sebagai kriteria wajib 

pajak patuh sekalipun memberikan kontribusi besar pada negara (Siti Kurnia 

Rahayu, 2010:139). 

 

2.1.2.2 Pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Safri Nurmantu (2005:148), isu kepatuhan dan hal-hal yang 

menyebabkan ketidakpatuhan serta upaya meningkatkan kepatuhan menjadi salah 

satu agenda penting baik di negara-negara maju, apalagi di negara-negara 

berkembang seperti halnya Indonesia. Ketidakpatuhan secara bersamaan dapat 

menimbulkan upaya menghindarkan pajak secara melawan hukum atau tax 

evasion. Misalnya menyampaikan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) jumlah 

penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya. Bentuk tax evasion 

yang lebih parah adalah apabila wajib pajak sama sekali tidak melaporkan 

penghasilannya. Perbuatan ini melanggar baik jiwa atau semangat maupun 

kalimat-kalimat dalam undang-undang perpajakan. 

Senada dengan hal di atas, Siti Kurnia Rahayu (2010:140) 

mengungkapkan bahwa masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di 
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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. 

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi 

sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, 

penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Forest dan 

Sheffrin (2002:75-88) menjelaskan bahwa sistem perpajakan yang simplifying 

sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan memberikan 

keengganan dan penggerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh terhadap 

ketidakpatuhan wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140). 

Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah san 

sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, 

tetapi di dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. 

Potensi bertahan untuk tidak membayar pajak sudah menjadi taxpayers behaviour. 

Pada umumnya wajib pajak cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak. 

Kecenderungan melakukan kecurangan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan 

lebih banyak terjadi dalam sistem pemungutan pajak self assessment. Di mana 

sistem tersebut memberikan peran aktif wajib pajak untuk melakukan sendiri 

perhitungan pajak terutang, menyetorkan sendiri, dan melaporkan Surat 

Pemberitahuan (SPT) sendiri. Sehingga lebih ditekankan kepada kerelaan wajib 

pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:142). 
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2.1.2.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dalam Siti 

Kurnia Rahayu (2010:139), bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah : 

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 

tahun terakhir. 

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 

telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran 

pajak. 

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di 

bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. 

4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal 

terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada 

pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang 

terutang paling banyak 5%. 

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit 

oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau 

pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi 

fiskal. 

 

Menurut Safri Nurmantu (2005:148-149), kepatuhan terdiri dari dua 

jenis, yang selanjutnya dijadikan dimensi kepatuhan wajib pajak, antara lain : 

1. Kepatuhan Formal 
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Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi 

kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 

perpajakan.  

2. Kepatuhan Material 

Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara 

substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material 

perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.  

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

kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi, yang selanjutnya dijadikan indikator 

kepatuhan wajib pajak, yaitu dari : 

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. 

2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT). 

3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang. 

4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:140), kepatuhan wajib pajak 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan 

suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, 

pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Salah satu cara agar wajib pajak menjadi patuh 

yaitu dibutuhkannya kualitas pelayanan pajak yang baik. Dalam melayani, 

komunikasi antara wajib pajak dan petugas harus terjalin dengan baik dan 

dibutuhkan juga sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak seperti kegiatan 
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penyuluhan-penyuluhan agar wajib pajak dapat memahami dan mengerti tentang 

informasi perpajakan sehingga wajib pajak pun akan menjadi patuh dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Menurut Ni Luh Supadmi (2009), pelayanan yang berkualitas adalah 

pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan (masyarakat) dan 

tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertangung jawabkan 

serta harus dilakukan secara terus-menerus. 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. 

Pelayanan pajak merupakan produk pelayanan dari instansi pemerintah 

yang khusus berwenang mengurusi masalah pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak, 

yang salah satu unit vertikalnya di daerah yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama. Kinerja pelayanan yang baik (berkualitas) harus diperhatikan oleh 

Direktorat Jenderal untuk dimungkinkannya diperoleh manfaat ganda apabila 

dikombinasikan dengan unsur-unsur self assessment untuk meningkatkan 

kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak dan secara tidak langsung akan 

meningkatkan pula penerimaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:134). 

Aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan 

dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. 

Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan 

kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan 

infrastruktur seperti perluasan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), penggunaan 
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sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ni Luh Supadmi, 2009). 

Menurut I Putu Adi Putra S. (2014), kualitas pelayanan pajak yang baik 

merupakan cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Menurut Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra 

(2007:133), ukuran kualitas pelayanan tersebut dapat dilihat dari pelayanan yang 

akurat dan tepat waktu, adanya sikap bertangggung jawab petugas untuk 

membantu dan memberikan pelayanan yang tepat, mampu menumbuhkan 

kepercayaan wajib pajak terhadap instansi terkait, memahami masalah wajib pajak 

dan bertindak demi kepentingannya, serta adanya daya tarik fasilitas fisik baik 

perlengkapan dan material yang digunakan instansi maupun petugasnya. 

Menurut Liberti Pandiangan (2007:8), menjelaskan sebagai berikut :  

“Salah satu langkah penting yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak 

sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan 

pajak adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam 

mengoptimalkan penerimaan negara. Untuk itu dibentuk tim modernisasi 

administrasi perpajakan modern dengan sasaran tercapainya tingkat 

kepatuhan sukarela wajib pajak yang tinggi.” 

 

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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Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Supadmi (2009), 

menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan dapat ditingkatkan melalui memberikan 

kualitas pelayanan yang lebih baik oleh kantor pajak, yang meliputi keamanan, 

kenyamanan, dan pelayanan cepat, serta penegakan hukum. Selanjutnya Albari 

(2009), membuktikan adanya pengaruh positif secara tidak langsung dari kualitas 

layanan terhadap kepatuhan melalui variabel antara kepuasan. Alabede, Ariffin, 

and Idris (2011), juga membuktikan bahwa persepsi kualitas pelayanan pajak 

secara signifikan mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. 

Hasil penelitian Cindy J. dan Yenni M. (2013), membuktikan bahwa 

kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan 

lingkungan wajib pajak secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Sawahan Surabaya. Selanjutnya hasil 

penelitian I G. A. M. Agung Mas A. P. dan Putu Ery S. (2014), membuktikan hal 

yang senada di mana kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan 

perusahaan, dan persepsi tentang sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan 

pada kepatuhan wajib pajak reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Selain 

itu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh I Putu Adi 

Putra S. (2014), dapat dibuktikan bahwa kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan 

sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan secara statistik 

pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas Pendapatan 

Kota Denpasar. 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2009:96), yang dimaksud dengan hipotesis adalah 

sebagai berikut : 

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk pernyataan.” 

 

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat disimpulkan yaitu 

bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak. 


