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1.1.Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang di gunakan untuk

membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam

Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), sekitar 70% total

penerimaan negara dalam APBN dimana penerimaan pajak merupakan

penerimaan dalam negri yang terbesar . Hampir semua proyek pembangunan

yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu diberitakan bahwa proyek yang

dibangun dibiayai oleh dana yang dikumpulkan dari masyarakat. Berkaitan

dengan hal itu sudah selayaknya apabila setiap individu dalam masyarakat

dapat memahami arti pentingnya peranan pajak dalam kehidupan sehari-hari

(Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati,2009).

Meskipun peran pajak begitu penting untuk suatu Negara namun terbukti

kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak masih rendah. Umumnya

dalam melakukan pemungutan pajak harus dilandasi dengan sistem perpajakan

yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan

pajak. Kesadaran untuk membayar pajak tidak tumbuh dimasyarakat

disebabkan karena perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan

pemerintah dalam melaksanakan perpajakan. Sampai sekarang masih banyak

masyarakat yang beranggapan bahwa pajak merupakan pemungutan yang

bersifat paksaan yang merupakan hak istimewa pemerintah dengan tidak



memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayar pajak. Sehingga

membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sederhana

membayar untuk mendapatkan sesuatu bagi masyarakat, tapi dalam

pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional (Siti Kurnia

Rahayu dan Ely Suhayati, 2009).

Membayar pajak merupakan suatu aktivitas yang tidak bisa lepas dari

kontribusi jiwa wajib pajak. Faktor yang bersifat emosional akan selalu

menyertai pemenuhan kewajiban perpajakan. Kualitas dan profesionalisme

aparat pajak telah menjadi pertanyaan besar. Skeptisisme demikian membuat

tingkat kepatuhan rakyat untuk membayar pajak jadi terpengaruh. Penyebab

utama Wajib Pajak melakukan upaya penghindaran pajak adalah kejadian

masa lalu yang membentuk persepsi negative pada masyarakat terhadap

instansi perpajakan berikut oknum-oknumnya. Persepsi tersebut juga dibentuk

oleh sederetan kasus pajak yang membelit negeri ini. Dan banyak kasus

korupsi lainya yang sedang mewabah di Indonesia (Mardiasmo, 2011).

Faktor-faktor diatas melatar belakangi penambahan variabel korupsi

sebagai indikator untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak selain indikator

pelayanan aparat pajak dan pencitraan yang sudah digunakan sebagai indikator

mengukur kepatuhan. Kepatuhan dapat di identifikasi dari kepatuhan Wajib

Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat

Pemberitahuan Tahunan (SPT) menjadi model kepatuhan dalam perhitungan

dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Isu kepatuhan menjadi sangat penting karena ketidakpatuhan secara



bersamaan dan menimbulkan upaya penghindaran pajak, seperti tax evasion

dan tax avoidance yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak

ke kas Negara (Mardiasmo, 2011).

Perilaku Wajib Pajak yang tidak patuh sangat dipengaruhi oleh variable

dari sikap,norma subyektif, serta kontrol keprilakuan yang di persepsikan.

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak

dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang

diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela.

Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek yang sangat penting mengingat

sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment dimana dalam

prosesnya mutlak memberikan kepercayaan bagi Wajib Pajak untuk

menghitung, membayar, dan melapor kewajibannya. Permasalahan yang

terjadi pada saat ini adalah bagaimana pemerintah dapat memaksimalkan

penerimaan pajak dari sektor pajak penghasilan dimana Indonesia merupakan

salah satu negara dengan penduduk besar. Pemerintah saat ini sudah berusaha

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif

dalam pemberian informasi bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga sudah melakukan reformasi

perpajakan baik dari sisi kebijakan maupun sumber daya manusia nya.

Diharapkan dengan adanya perbaikan – perbaikan di atas maka tingkat

penerimaan yang berasal dari pajak semakin besar. Tetapi di sisi lain tingkat

kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang masih rendah terutama tingkat

kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP) (Safri Nurmatu, 2003).



Tabel 1.1
Tabel Kepatuhan Wajib Pajak

Periode 2009 – 2012
Tahun 2009 2010 2011 2012

Persentase 47% 45% 41% 37%

Sumber: www.pajak.go.id

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak

orang pribadi dalam membayar pajak, dimana dari tahun 2009 sampai dengan

2012 terjadi penurunan berkisar antara 2% sampai 3% setiap tahunnya. Hal ini

tentu menjadi perhatian bagi Direktorat Jendral Pajak untuk mengupayakan

peningkatan jumlah kepatuhan Wajib Pajak di tahun-tahun mendatang.

Beberapa hal yang dibangun Direktorat Jendral Pajak dalam membangun

kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib pajak yaitu melakukan sosialisasi,

memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan

dan meningkatkan mutu pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan citra

good governance, memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khusus

nya pendidikan perpajakan, dan membangun kepercayaan masyarakat

terhadap pajak, agar kualitasnya tetap terjaga (Mohammad Zain, 2005).

Kualitas memiliki dua pengertian yang memberikan pelayanan langsung

dan menawarkan produk yang akan memberikan kepuasan serta memberikan

pelayanan secara lengkap. Penyelenggaraan pelayanan yang dapat

memberikan kepuasan optimal bagi wajib pajak suatu tantangan dan peluang

bagi birokrasi pemberi jasa. Seiring dengan upaya optimalisasi penerimaan

pajak diharapkan pelayanan publik yang dilakukan oleh dirjen pajak dapat



ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum

Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang mengaharuskan setiap

penyelenggaraan pelayanan publik memiliki standar pelayanan yang

dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerimaan pelayanan,

termasuk pelayanan bidang perpajakan (Keputusan Menteri Keuangan, 2003).

Dengan demikian, kualitas pelayanan pajak adalah bentuk bantuan atau

pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur perpajakan secara aktif tanpa

birokrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang bersifat mudah, sederhana

dan mempunyai kepastian hukum yang bertujuan untuk mengoptimalkan

penerimaan Negara pada sektor perpajakan. Pelayanan fiskus terhadap Wajib

Pajak sangat berperan dalam usaha untuk meningkatkan kesadaran dan

kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya (Siti Kurnia Rahayu

dan Ely Suhayati, 2009).

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak tergantung

bagaimana pencitraan pajak itu sendiri yang didapat dari sikap petugas pajak

dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak. Selama ini peranan fiskus

memiliki lebih banyak peran sebagai seorang pemeriksa, padahal untuk

menjaga agar Wajib Pajak tetap patuh terhadap kewajiban perpajakanya

dibutuhkan peran lebih dari sekedar pemeriksa (Affa, 2010).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harjanti (2012) menunjukan

bahwa kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak dengan sampel wajib pajak pribadi yang berada di



Kabupaten Cilacap, penelitian yang dilakukan oleh Putut (2012) menunjukkan

bahwa pengaruh persepsi wajib pajak (citra), pelayanan fiskus berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Adhi

(2009) menunjukan bahwa kualitas pelayanan dan kompetensi berpengaruh

terhadap citra perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil judul:

“PENGARUH CITRA PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB

PAJAK”



1.2.Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis mengidentifikasi masalah

sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh pencitraan pajak terhadap kepatuhan masyarakat

dalam membayar pajak.

2. Bagaimana partisipasi Wajib Pajak dalam rangka membayar pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas.

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam

melaksanakan kewajiban pajak nya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Bandung Cicadas.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan pencitraan pajak terhadap

kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan

Pajak(KPP) Pratama Bandung Cicadas.

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh persepsi tentang kualitas

pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP)

di KPP Pratama bandung Cicadas.



3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan

wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di Kantor

Pelayanan Pajak(KPP) Pratama Bandung Cicadas.

1.4. Manfat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bergunan bagi semua pihak, terutama bagi

:

1. Penulis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengetahuan, juga

sebagai pelengkap atau sarana untuk menerapkan teori-teori yang didapat

selama di bangku kuliah, dan sebagai syarat mengikuti Sidang Sarjana

Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak dan KPP Pratama, diharapkan hasil

penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak / fiskus dalam

memberikan gambaran mengenai persepsi WP OP tentang kualitas

pelayanan fiskus terhadap WP sehingga dapat meningkatkan kepercayaan

WP terhadap fiskus.

3. Bagi pihak akademisi dan peneliti yang tertarik melakukan kajian di

bidang yang sama, hasil penelitian ini diharapkan menjadi literatur bagi

penelitian selajutnya dan dapat memberikan bukti empiris dalam

pengembangan teori mengenai perpajakan.

4. Bagi pihak pembaca, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai informasi

yang bermanfaat dalam menambah wawasan mengenai kemudahan

pengisian SPT Tahunan bagi WP OP.



5. Masyarakat, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

memenuhi kewajiban membayar pajak sebagai upaya meningkatkan

pendapatan Negara.

1.5 Kerangka Pemikiran

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk

membiayai pembangunan adalah menggali sumber penerimaan Negara, baik yang

berasal dari penerimaan dalam negri maupun yang berasal dari luar negri dan dana

hibah. Sumber penerimaan Negara yang terbesar dan rutin adalah penerimaan

sektor pajak, dimana pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri (Siti

Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2009).

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro (Pajak Ditinjau dari Segi

Hukum, 1991),adalah:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-
Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal
(kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang
digunakan untuk pembayaran umum.”

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara

untuk membiayai pengeluaran rutin surplusnya digunakan untuk public saving

yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment (Mardiasmo,

2011).

Ciri-ciri pajak yang tersimpul dari berbagai definisi,yaitu:

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.

2. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan Undang-undang serta aturan

pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.



3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi

langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.

4. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat atau penerintah

daerah.

5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk

membiayai investasi publik (Mardiasmo, 2011).

Secara garis besar terdapat 2 fungsi utama pajak:

1. Fungsi Budgetair/Financial

Yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan

tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

2. Fungsi Regulerend/Fungsi Mengatur

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat dibidang

ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu (Mardiasmo, 2011).

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling ideal.

Penerimaan dari sektor pajak bersifat ajeg (regular, continuous) dan juga selalu

dapat diharapkan masuk ke kas Negara, dan selalu mengalami kenaikan dalam arti

pararel dengan kenaikan jumlah dan kebutuhan masyarakat tersebut. Di lain pihak

tugas dan fungsi kegiatan pemerintahan tidak pernah mengalami penurunan,

bahkan selalu mengalami kenaikan-kenaikan. Akan tetapi yang berasal dari pajak

tersebut tidak dapat dimasukkan ke kas negara secara efektif dan efisien tanpa

didukung infrastruktur yang memadai, diantaranya adalah dengan sistem

pemungutan pajak (IKAPI, 2013).



Oleh karena itu dengan memperhatikan keadaan demografi masyarakat

Indonesia saat ini, yang menurut peneliti terdapat sejumlah besar penduduk

Indonesia yang belum mengerti dan memahami pentingnya pajak dan juga

menyadari bahwa pada dasarnya tidak seorangpun yang senang membayar pajak

dan potensi dan bertahan terhadap pembayaran pajak agaknya sudah melekat pada

diri wajib pajak, maka diperlukan campur tangan dari pemerintah untuk

mengamankan penerimaan Negara atau dengan kata lain untuk merealisasikan

target yang telah dianggarkan sehingga tujuan-tujuan yang telah direncanakan

dapat tercapai dengan cara yang efektif (IKAPI, 2013).

Pelayanan publik Negara berkembang termasuk Indonesia selalu menjadi

sumber dari berbagai keluhan masyarakat. Masyarakat selalu enggan untuk

berhubungan dengan kantor pemerintahan termasuk kantor pajak seperti

mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),

meminta pengembalian pajak (restitusi) menyampaikan Surat Pemberitahuan

Massa (SPM) atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Salah satu alasan

masyarakat enggan atau malas untuk membayar pajak yaitu citra pajak yang mulai

memburuk sejak maraknya pemberitaan media tentang kasus-kasus yang

melibatkan anggota Direktorat Pajak itu sendiri, seperti kasus korupsi,

penggelapan dana, dan kecurangan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang

telah di cita-citakan masyarakat di era reformasi ini, dimana menuntut pemerintah

untuk transparan, kredibel dan kuntabel, yang sebagai perwujudannya diharapkan

mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai salah satu

instansi pemerintahan dibawah Departemen Keuangan, Direktorat Jendral Pajak



(DJP) menyadari pentingnya peningkatan kualitas pelayanan. Pelayanan yang baik

sering dikenal dengan  pelayanan prima (Mohammad Zain, 2005).

Pelayanan prima bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, karna

dibutuhkan partisipasi dan komitmen yang tinggi dari pimpinan dan pegawai DJP

dan tidak kalah pentingnya peran masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak untuk

dilayani dengan baik agar terciptanya kepatuhan. Terdapat definisi kepatuhan

Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Safti Nurmantu (2005:148) adalah sebagai

berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan

dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan

melakukan hak perpajakannya.” (Safri Nurmantu, 2003).

Menurut Reinhard Silaban (2004), Kantor Pelayanan Pajak menpunyai

pengaruh yang besar dan tidak dapat dielakkan dalam meningkatkan kepuasan

Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan Kantor Pelayanan Pajak merupakan ujung

tombak penerimaan Negara sehingga Kantor pelayanan Pajak harus memberikan

pelayanan yang prima untuk mendapatkan Citra yang baik dimata masyarakat

khusus nya Wajib Pajak (Safri Nurmantu, 2003).

Terdapat definisi tentang citra yang dikemukakan oleh Philip Kotler

(2009:299), sebagai berikut:

“Citra adalah seperangkat keyakinan, ide dan kesan yang dimiliki

oleh seseorang terhadap suatu objek.” (Fitri Adona, 2006).



Dengan adanya definisi tersebut maka citra pajak adalah cermin pelayanan

pajak agar antara pemerintah dan rakyat tidak ada jurang dan kesenjangan yang

lebar. Citra menjadi hal yang penting sehingga diperlukan suatu tekad yang kuat

bagi semua jajaran aparatur pajak dan dukungan rakyat khususnya Wajib Pajak

untuk bersama-sama membangun citra pajak kembali.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan ole Ac Nelson (2010) tentang indeks

dari kepuasan wajib pajak terhadap kinerja Ditjen Pajak. Survei ini dilakukan

untuk mengetahui tingkat kepuasan wajib pajak terhadap segala bentuk pelayanan

perpajakan yang diberikan kantor pajak. Hasil survey menunjukan citra Ditjen

Pajak terpuruk akibat pemberitaan kasus mafia yang melibatkan oknum pegawai

pajak (Direktorat Jendral Pajak, 2011).

Proses Pembentukan Citra

Berikut adalah gambar model proses pembentukan citra menurut John

Nimpoena:

Gambar 1.1

Proses Pembentukan Citra

Citra kognisi

Stimulus persepsi sikap Respon

Rangsangan motivasi Perilaku



Sumber : (Fitri Adona, 2006)

Keterangan:

Stimulus : Rangsangan (kesan lembaga yang diterima dari luar
untuk membentuk persepsi. Sensasi adalah fungsi
alat indra dalam menerima informasi dari
langganan)

Persepsi :
1. Hasil pengamatan terhadap unsur lingkungan

dikaitkan dengan suatu pemahaman.
2. Pembentukan makna pada stimuli indrawi

(sensor stimuli).

Kognisi : Aspek pengetahuan yang berhubungan dengan
kepercayaan, ide, dan konsep

Motivasi : Kecenderungan yang menetap untuk mencapai
tujuan-tujuan tertentu, dan untuk sedapat mungkin
menjadi kondisi kepuasan maksimal bagi individu
pada setiap saat.

Sikap : Hasil evaluasi negatif atau positif terhadap
konsekuensi-konsekuensi penggunaan suatu objek.

Tindakan : Akibat atau respons individu sebagai organism
terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari
dalam dirinya maupun lingkungan.

Respons/ Tingkah
Laku :

Perilaku yang berupa aktivitas seseorang yang
berupa tindakan-tindakan dalam rangka bereaksi
terhadap rangsangan atau stimulus.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat mengajukan hipotesis sebagai

berikut: “Citra pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak”.



Gambar 1.2

Bagan Kerangka Pemikiran

1.6.Metode Penelitian

Pelayanan

pajak

Citra

Pajak

Kepatuhan Wajib

Pajak



Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam pengumpulan data

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah: Wajib

Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas

yang ber alamat di jalan Soekarno Hatta No.781 Bandung.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data atau Variabel

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah

sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (Library research)

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data dengan mengutip dan

mempelajari literatur-literatur, buku-buku yang bersifat ilmiah, dan sumber-

sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ilmiah ini sebagai landasan teori,

dasar penelitian dan analisis data.

Sebelum dilakukan analisis, data tersebut akan diuji dengan melakukan

pengujian validitas dan reabilitas sehingga data yang dipakai nantinya dapat

diandalkan. Setelah data valid dan dapat diandalkan, maka data tersebut bisa

dianalisis.



2. Studi Lapangan (Field research)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang di maksudkan untuk

mengumpulkan data secara langsung dengan mengadakan penelitian terhadap

objek yang diteliti untuk memperoleh data primer.

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli

(tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang)

secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik),

kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk

mendapatkan data primer yaitu :

a. Wawancara (Interview), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara

Tanya jawab dengan pimpinan atau pihak yang berwenang atau bagian

lain yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti. Dalam

penelitian secara wawancara, penulis telah melakukan wawancara dengan

seksi pelayanan dan seksi pengawasan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Cicadas Bandung.

b. Dokumentasi yaitu mempelajari dan menganalisis dokumen-dokumen

yang berhubungan dengan penelitian.

c. Kuisioner yaitu daftar pertanyaan yang diajukan kepada pihak-pihak yang

berhubungan dengan obyek yang diteliti. Dalam penelitian secara

kuisioner ini, peneliti membagikan kuisioner kepada Wajib Pajak yang

terdaftar di KPP Pratama Cicadas Bandung ( Uma Sekaran, 2007).



1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat yang menjadi dilakukannya penelitian ini adalah di Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cicadas Bandung, yang beralamat di jalan

Soekarno Hatta No.781 Bandung. Waktu penelitian dari bulan Juni 2014 sampai

dengan bulan Juli 2014.


