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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Seiring dengan perkembangan perekonomian era liberalisasi dan globalisasi di 

Indonesia, Pemerintah dituntut untuk menciptakan pembangunan yang berlangsung 

secara terus-menerus. Pada masa lalu sumber utama pembiayaan pembangunan 

berasal dari kekayaan alam berupa migas dan pinjaman luar negeri, penerimaan 

bantuan atau pinjaman luar negeri, penerimaan bantuan atau pinjaman luar negeri 

hanya bersifat sementara. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandiriaan suatu 

bangsa atau negara dalam pembiyaan pembangunan itu berasal dari penerimaan 

negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi persentasi sumbangannya semakin 

menurun, maka pemerintah mengalihkan perhatiaanya kepada kemampuan sendiri 

melalui optimalisasi penerimaan negara dalam sektor pajak yaitu berupa pajak, 

pemerintah melakukan perubahan perpajakan dengan dimulai reformasi perpajakan 

yang dilakukan pada tahun 1984. perubahan dimulai dari sistem perpajakan yang 

lebih sederhana, kepastian hukum. karena keserhanaan ini diperlukan agar mudah di 

mengerti dan dilaksanakaan oleh Wajib Pajak ataupun fiskus. (Suhayati dan 

Risnawati, 2010) 

Kepatuhan pajak selalu menjadi perhatian utama bagi semua administrasi 

pajak, sehingga dalam self assessment lingkungan dimana itu tergantung pada 
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kepatuhan sukarela. Di Vietnam, ada kelangkaan penelitian empiris kepatuhan pajak 

sehubungan dengan pelaksanaan self assessment. Salah satu tujuan untuk 

menerapkan self assessment adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela. 

(Tien, 2013) 

 Dalam Pasal 1 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(UU KUP), disebutkan bahwa Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan 

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai 

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

perpajakan. Semua kegiatan administrasi perpajakan yang terdiri dari pendaftaran, 

pembayaran pajak dilakukan dengan disertai pelaporan Surat Setoran Pajak (SSP) 

Wajib Pajak orang pribadi maupun badan wajib melaporkan bukti SSP tersebut dan 

pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan/masa kepada Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP), yang selanjutnya oleh petugas KPP direkam dan diarsipkan. 

 Masalah yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat 

kepatuhan wajib itu sendiri, namun kepatuhan wajib pajak saat ini masih tergolong 

rendah. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah 

memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan 

kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak 

sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. 

Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi Negara dan 
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masyarakat (wajib pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja 

pelayanan publik. (Hidayatulloh, 2013) 

 Menurut Dirjen Pajak Sigit Pramudito (2015) pihaknya telah memiliki data 

para pengemplang pajak. Kurang lebih ada 56 pengemplang pajak yang diprioritaskan 

untuk terus dikejar pada tahun ini. Penunggak ini tidak bayar pajak dalam waktu 5 

tahun dan sudah diberi peringatan. Petugas pajak telah mengejar dengan cara yang 

halus sampai dengan cara kasar. Cara kasar ditempuh dengan sandera atau gijzeling, 

yakni dimasukkan dalam penjara. Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak bertekad 

konsisten mengejar para pengemplang pajak. Sekarang jumlah tunggakan pajak yang 

belum dibayarkan sudah mencapai Rp 70 triliun. Menurut Sigit Pramudito, potensi 

pajak yang belum tergali cukup besar, terutama dari orang pribadi. Jumlah penduduk 

Indonesia mencapai 240 juta orang, dari jumlah itu, 45 juta orang yang sudah menjadi 

wajib pajak. Untuk meningkatkan target penerimaan pajak, tahun ini Ditjen Pajak 

akan melakukan sosialisasi pajak besar-besaran.  

 Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tanzilah Muarifah (2013) diperoleh 

bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif antara kualitas pelayanan petugas 

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Prabawa (2012) yang menyatakan bahwa kualitas 

pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suhayati dan Risnawati 

(2010) kualitas pelayanan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib 
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pajak penghasilan orang pribadi yaitu sebesar 30,36% dan sisanya sebesar 69,64 % 

dipengaruhi oleh faktor lain diluar kualitas  pelayanan pajak, misalnya sistem 

perpajakan, undang-undang perpajakan, sanksi perpajakan yang akan menciptakan 

Kepatuhan Wajib Pajak  Penghasilan Orang Pribadi.  

 Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitan terhadap Pelayanan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees dengan judul : “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Pada KPP Pratama Bandung Karees” 

1.2  Identifikasi Masalah 

Adapun permasalahan yang dapat diindentifikasi melalui penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kualitas pelayanan pajak di KPP Pratama Bandung Karees 

2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 

Bandung Karees 

3. Apakah Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

 Maksud dari penelitian ini adalah mengumpulkan data dan informasi yang 

terkait dengan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi. 



5 
 

 
 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

 Berkaitan dengan permasalahan pokok yang telah dikemukakan di atas, maka 

penyusunan skripsi ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Pajak di KPP Pratama Bandung Karees 

2. Untuk mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP 

Pratama Bandung Karees 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Adapun penelitian yang dilaksanakan dalam penyusunan skripsi ini 

diharapkan akan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Merupakan salah satu proses sarana pembelajaran dalam menerapkan ilmu 

yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan dan sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan mengenai Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu dengan adanya penelitian ini dapat 

mengetahui sejauh mana teori ini diterapkan dalam kenyataan. 
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2. Bagi Akademik 

Diharapkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat dijadikan sumbangan 

pemikiran dan bahan referensi awal bagi mahasiswa, khususnya jurusan 

Akuntansi. 

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak 

Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan, bahan pertimbangan serta 

evaluasi dalam mengembangkan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi. 

4. Bagi Peneliti Lainnya 

Sebagai referensi dan tambahan informasi atau masukan bagi peneliti yang 

lain yang ingin mengembangkan ilmu perpajakan khususnya bidang 

Akuntansi Perpajakan, dan yang akan meneliti kembali mengenai Kualitas 

Pelayanan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang 

Pribadi. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Jalan Ibrahim Adjie No. 372 (d/h Jalan 

Kiara Condong), Bandung. Waktu penelitian Mei 2015 sampai dengan selesai. 

 

 


