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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

 Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang dan peruntukan 

bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi 

pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. 

 Definisi atau pengertian pajak menurut beberapa ahli yang beberapa yang 

dalam (Diana,2013) adalah sebagai berikut : 

 Djajaningrat: 

 “Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan 

Negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan 

kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut 

peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk 

itu, tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung.”  

 N.J Feldmann: 

 “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada 

penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya 

kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup  pengeluaran-

pengeluaran umum.” 
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 Definisi Pajak menurut UU No.28 Tahun 2007: 

 “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh 

orang  pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak  mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

 Menurut Rochmat Soemitro, dalam Mardiasmo (2011:1) adalah sebagai 

berikut:   

 “Pajak adalah iuran 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.” 

 Menurut Adriani dalam Moch. Zain (2007) menjelaskan bahwa: 

 “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipkasakan) 

yang  terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan 

umum  undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung 

dapat  ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran  umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan 

Pemerintahan.” 

 

 

 

 

2.1.2 Ciri-ciri Pajak 
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 Ciri-ciri pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tatacara Perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” 

dalam (Diana,2013) adalah sebagai berikut: 

1. Adanya iuran kepada masyarakat 

Yang berarti bahwa pajak hanya boleh dipungut oleh Negara (pemerintah 

pusat dan daerah). 

2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang 

Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD1945 pasal 23A yang 

menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk 

keperluan negara diatur dalam undang-undang”.  

3. Pemungutan pajak dapat dipaksakan 

Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban 

perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-

undangan. 

4. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang 

dapat ditunjukkan secara langsung 

Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan 

melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar 

pajak kendaraan bermotor. 
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5. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin 

maupun pembangunan. 

Apabila ada kelebihan hasil pajak untuk membiayai pengeluaran 

pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun pembangunan), maka sisanya 

digunakan untuk public investment. 

6. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang 

memberikan kedudukan tertentu pada seseorang. 

2.1.3 Subjek Pajak 

 Dalam pelaksanaan fungsinya pajak juga memiliki standarisasi persyaratan 

dalam menentukan subjek pajanya. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) 

yaitu, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. 

 Pengertian dan penjabaran subjek pajak dalam negeri dan luar negeri yang 

dijabarkan berdasarkn Pasal 2 undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 

Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan adalah: 

1. Yang menjadi subjek pajak: 

a. 1) Orang pribadi; 

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatun menggantikan    

     yang Berhak 

b. Badan 

c. Bentuk usaha tetap 
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2. Subjek pajak yang terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak 

luar negeri. 

3. Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah: 

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia , orang pribadi 

yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh 

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang 

pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan 

mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; 

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, 

kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi 

kriteria: 

1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 

3) Penerimaannya dalam Anggaran Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah 

4) dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan 

fungsional Negara 

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan 

yang berhak 
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4. Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah: 

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus 

delapan puluh tiga) hari dalm jangka waktu 12 (dua belas) bulan, 

badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan 

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh 

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, badan yang 

tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang 

dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak 

dari menjalankan usaha atau melakukn kegiatan melalui bentuk 

usaha tetap di Indonesia. 

5. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh 

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) 

hari dalam jangk waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak 

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan 

usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: 

a. Tempat kedudukan manajemen. 

b. Cabang perusahaan. 

c. Kantor perwakilan. 
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d. Gedung kantor. 

e. Pabrik. 

f. Bengkel. 

g. Gudang. 

h. Ruang untuk promosi dan penjualan. 

i. Pertambangan dan penggalian sumber alam. 

j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi. 

k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan 

l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perkaitan. 

m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oranglain, 

sepanjang yang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan. 

n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya 

tidak bebas. 

o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan 

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi 

asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan 

p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomotif yang dimiliki, 

disewa, atau digunakan oleh peyelenggara transaksi elektronik 

untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. 

6. Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan 

oleh Direktorat Jendral Pajak menurut keadaan yang sebenarnya. 
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2.1.4 Objek Pajak 

 Objek Pajak menurut Peraturan Menteri Kuangan Nomor 

162/PMK.011/2012: 

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit 

sebesar: 

a. Rp 24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 

diri wajib pajak. 

b. Rp 2.025.000 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk 

wajib pajak yang kawin. 

c. Rp 24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus rupiah) tambahan 

untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan 

penghasilan suami. 

d. Rp 2.025.000 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk 

setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis 

keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan 

sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. 

2.1.5 Fungsi Pajak 

 Fungsi Pajak menurut ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari 

berbagai definisi, dalam (Diana, 2013) adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Fungsi penerimaan (budgeter) yaitu alat (sumber) untuk memasukkan 

uang sebanyak-banyaknya dalam Kas Neagara dengan tujuan untuk 

mebiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. 
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Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin 

negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. 

Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. 

2. Fungsi Mengatur (Reguler) 

Fungsi Mengatur (Reguler) yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan 

tertentu 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. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui 

kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan 

sebagai alat untuk mencapai tujuan. 

Selain dua fungsi di atas, pajak juga memiliki fungsi lain: 

1. Fungsi stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan 

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi 

dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan 

mengatur perdaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan 

pajak yang efektif dan efisien. 

2. Fungsi redistribusi pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk mebiayai 

semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai 
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pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada 

akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 

3. Fungsi demokrasi 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem 

gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak. 

2.1.6 Pengelompokkan Pajak 

 Pengelompokkan Pajak seperti yang ditulis oleh Diana 2013: 

1. Menurut sifatnya 

a. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang erat kaitannya atau hubungannya 

dengan subyek pajak atau yang dikenakan pajak dan besarnya 

dipengaruhi oleh keadaan Wajib Pajak. Pajak ini disebut pajak 

langsung (jadi langsung dikenakan pada subyeknya). Dimulai dengan 

menetapkan orangnya, baru kemudian dicari syarat-syarat objektifnya. 

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan obyek 

pajak, yang selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan, 

perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban 

membayar. Besarnya tidak ditentukan oleh keadaan Wajib Pajak. Pajak 

ini disebut pajak tidak langsung karena tidak langsung pada 

subyeknya. Dimulai dengan obyeknya, seperti keadaan, peristiwa, 

perbuatan dll., baru kemudian dicari orangnya yang harus membayar 

pajaknya, yaitu subyeknya. 
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2. Menurut pembebanannya 

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh 

wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut 

pemerintah dari wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada orang 

lain serta dipungut secara berkala (periodik). 

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dipungut kalau ada suatu 

peristiwa atau perbuatan tertentu, seperti penggerakan barang tidak 

bergerak, pembuatan akte, dan lain-lain dan pembayar pajak dapat 

melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain serta pajak ini tidak 

mempergunakan surat ketetapan pajak. 

3. Menurut kewenangannya 

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola 

oleh Pemerinta Pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai 

pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN).  

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau 

dikelola oleh Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Propinsi maupun 

Pemerintah Kabupaten/Kota) dan hasilnya dipergunakan untuk 

membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). 

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak 

 Menurut Diana (2013)  sistem pemungutan pajak terdiri dari: 

1. Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) 
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besarnya pajak yang terhutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Ciri-

cirinya: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus 

b. Wajib Pajak bersifat pasif 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak dari 

fiskus 

2. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) sendiri 

besarnya pajak yang terutang dan membayarnya sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Ciri-cirnya: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

Wajib Pajak sendiri 

b. Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi 

3. With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan (menghitung dan menetapkan) besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang 

terutang ada pada pihak ketiga. 
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2.1.8 Tata Cara Pemungutan Pajak 

 Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan 

pajak, dan sistem pemungutan pajak. 

 Menurut Resmi (2008), stelsel pajak pemungutan pajak dapat dilakukan 

dengan tiga stelsel, yaitu: 

1. Stelsel Nyata (Riil) ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan 

pada objek sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah 

penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru daoat dilakukan 

pada akhir tahun. 

2. Stelsel Anggapan (Fiktif) menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan 

pada sutau anggapan yang diatur oleh undang-undang. 

3. Stelsel Campuran menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada 

kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 

2.1.9  Asas-Asas Pemungutan Pajak 

 Asas-asas pemungutan pajak Menurut Waluyo (2000): 

1. Asas Equality pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu 

pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan 

kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan 

manfaat yang diterima. Adil yang dimaksud bahwa setiap wajib 

pajak menyumbangkan uang untuk mengeluarkan pemerintah 

sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diterima. 

2. Asas Certainty penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-

wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas 
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dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu 

pembayaran. 

3. Asas Convenience kapan wajib pajak itu harus membayar pajak 

sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib 

pajak. 

4. Asas Economy secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya 

pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan 

seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib 

pajak. 

2.1.10 Tarif Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2011), ada 4 macam tarif pajak, yaitu: 

1. Tarif Sebanding/Proporsional, yaitu tarif berupa presentase yang tetap, 

terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya 

pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai 

pajak. 

2. Tarif Tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap terhadap jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

3. Tarif Progresif, yaitu tarif presentase yang digunakan semakin besar 

bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 

4. Tarif Degresif, yaitu tarif prenstase yang digunakan semakin kecil bila 

jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 
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 Menurut Erly (2005), tarif pajak ada 2 yaitu: 

1. Tarif Marginal, yaitu tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar 

pengenaan pajak, misalnya tarif PPh. 

2. Tarif Efektif, yaitu prensentase tarif pajak yang efektif berlaku atau 

harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu. 

2.1.11 Pengertian Wajib Pajak 

 Pengertian Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.2 : “Wajib Pajak adalah 

Orang Pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, 

pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” 

 Pengertian Wajib Pajak menurut Erly Suandi (2001:1) dalam bukunya 

“perpajakan” adalah: 

 “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menuntut 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk 

melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak pemotong 

pajak tertentu” 

2.2 Kualitas Pelayanan 

2.2.1 Pengertian Pelayanan 

 Pengertian kata pelayanan secara terminology berarti kata kerja yang 

mengandung arti suatu kegiatan menolong, menyediakan segala apa saja yang 

diperlukan orang lain (misalnya tamu, dsb). Berikut beberapa definisi jasa 

(pelayanan) yang diberikan pakarnya. 
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 Menurut Tjiptono (2005:11) mendefinisikan jasa sebagai: 

 “Setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intagible (tidak 

berwujud fisik) dan menghasilkan kepemilikan sesuatu”. 

Jasa adalah suatu proses untuk suatu pelayanan tertentu terdiri atas beberapa 

kegiatan dimana pelanggan berinteraksi dengan organisasi pemberi jasa. Tujuan 

interaksi ini adalah untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan dalam 

suatu cara untuk memunuhi ekspektual pelanggan dan memberikan keuntungan 

kepada pelanggan. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa suatu 

jasa (pelayanan) mengandung empat hal, yaitu: manfaat (benefit), tidak nyata 

(intangible), interaksi (interaction), dan kinerja (performance). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa jasa-jasa yang bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada 

pelanggan melalui pemenuhan ekpektasi pelanggan. 

 Pengertian pelayanan di atas merupakan definisi yang lazim digunakan di 

sektor bisnis. Sedangkan pengertian pelayanan umum pada sektor publik berbeda 

dengan sektor bisnis. 

 Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.81 

Tahun 1993, Pelayanan Umum didefinisikan: 

 ”Segala bentuk kegiatan pelayanan umum dilaksanakan instansi 

pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik 

Negara/Daerah dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan 
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masyarakat maupun dalam rangka upaya pelaksanaan ketentuan perundang-

undangan. 

2.2.2 Pengertian Kualitas 

 Menurut Garvin (dalam Lovelock, 1996:463) ada lima perspektif kualitas 

yang berkembang. Kelima perspektif inilah yang menjelaskan mengapa kualitas 

bisa diartikan secara beranekaragam oleh orang yang berbeda dalam situasi yang 

berbeda pula, kelima perspektif tersebut meliputi: 

1. Trans Cendental Approach 

Dalam pendekatan ini, kualitas dipandang sebagai annate excellence, dimana 

kualitas dapat dirasakan atau diketahui tetapi sulit didefinisikan atau 

dioperasionalkan. Sudut pandang ini biasanya ditetapkan dalam dunia seni. 

2. Product-Based Approach 

Pendekatan ini menganggap bahwa kualitas merupakan karakteristik atau 

atribut yang dapat dikualifikasikan atau dapat diukur. Perbedaan dalam 

kualitas mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau atribut 

yang dimiliki produk. Karena pandangan ini sangat objektif, maka tidak dapat 

menjelaskan perbedaan dalam selera, kebutuhan dari preferensi individual. 

3. User-Based Approach 

Pendekatan ini berdasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada 

orang yang memandangnya sehingga produk yang paling memuaskan 

prefenrensi seseorang (misalnya perceived quality) merupakan produk yang 

paling berkualitas tinggi. Perspektif yang subjektif dan demand oriented ini 

juga menyatakan bahwa pelanggan yang berbeda memiliki kebutuhan yang 
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berbeda pula sehingga kualitas bagi seseorang untuk sama dengan kepuasan 

maksimum yang dirasakannya. 

4. Manufacturing-Based Approach 

Dalam sektor jasa, dapat dikatakan bahwa kualitasnya bersifat operation 

driven, pendekatan ini berfokus pada penyesuaian spesifikasi yang 

dikembangkan secara internal yang sering kali didorong oleh tujuan 

peningkatan produktifitas dan pendekatan 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 

dalam perspektif ini bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas 

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

bernilai adalah barang atau jasa yang paling dapat dibeli. 

  Jadi suatu produk dikatakan bermutu bagi seseorang jika produk 

tersebut memenuhi kebutuhannya. Kualitas (mutu) adalah suatu kondisi 

dinamis yang dapat menghasilkan produk, jasa, proses, dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan pelanggan (Boediono:2003) 

2.2.3 Pengertian Kualitas Jasa (Pelayanan) 

 Menurut American Society For Quality Control mendefinisikan kualitas 

jasa adalah sejauh mana jasa tersebut memenuhi spesifikasi-spesifikasinya. Ada 

dua komponen yang harus dijembatani dalam perspektif kualitas jasa, yaitu: 
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expected service dan perceived service apabila jasa yang bditerima sesuai dengan 

yang diharapkan maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika 

jasayang diterima melampaui harapan pelanggan maka kualitas jasa dipersepsikan 

sebagai yang ideal (service excellence) sebaliknya bila jasa diterima lebih rendah 

daripada yang diharapkan, maka kualitas dipersepsikan buruk. 

2.2.4 Dimensi Kualitas 

 Untuk mengukur kualitas, salah satu pendekatan yang dapat digunakan 

adalah dengan model servqual (service quality) yang dikembangkan oleh 

Parasuraman, Zeithaml dan Berry (1990) yang dialih bahasakan oleh Fandy 

Tjipton dan Gregorius Chandra, telah mengidentifikasi lima dimensi berkualitas 

sebagai dasar pemikiran, yaitu: 

1. Kehandalan (reliability) 

Kemampuan perusahaan untuk dapat memberikan pelayanan yang dijanjikan 

dengan tepat serta dapat dipercaya. Dimensi kehandalan digunakan untuk 

mengukur kinerja perusahaan dalam menyajikan kualitas jasanya yang dilihat 

dari sudut pandang ketepatan waktu dan kemampuan petugas atau karyawan. 

a. Ketepatan Waktu 

Setiap pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dilakukan secara 

tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan. 

b. Kemampuan Petugas 

Setiap petugas mampu memberikan pelayanan yang sama untuk setiap 

pelanggan tanpa ada kesalahan, sikap yang simpatik, dan akurasi yang 

tinggi. 
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2. Daya Tanggap (responssiveness) 

Kemampuan atau keinginan para karyawan untuk membantu dan memberikan 

pelayanan yang dibutuhkan konsumen. 

a. Sikap Bertanggung Jawab 

Petugas atau karyawan tidak membiarkan konsumen menunggu tanpa 

adanya suatu alasan yang jelas. 

b. Kecepatan dan Ketepatan Penanganan 

Petugas atau karyawan dapat memberikan pelayanan yang cepat 

(responsif) dan tepat sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

3. Jaminan (assurance) 

Berkaitan dengan pengetahuan, keramahan, kesopanan, dan sifat dapat 

dipercaya dari pemberi jasa untuk menghilangkan sifat keragu-raguan 

konsumen dan merasa terbebas dari bahaya dan resiko atas jasa yang 

diterimanya. 

a. Pengetahuan Petugas 

Petugas atau karyawan menguasai ketrampilan dan pengetahuan yang 

dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah pelanggan. 

b. Sikap Dapat Dipercaya Petugas 

Para karyawan dapat menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap 

perusahaan. 

c. Kesopanan Petugas 

Para karyawan yang berhubungan langsung dengan konsumen dapat 

selalu bersikap sopan. 
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4. Empati (empathy) 

Perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan bertindak demi 

kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada 

pelanggan dan memiliki jam operasi yang aman. 

a. Pengertian 

Sikap karyawan dalam hal memahami kebutuhan dan kesulitan setiap 

pelanggan. 

b. Perhatian 

Karyawan atau petugas memberikan perhatian pribadi atas setiap keluhan 

atau permasalahan yang disampaikan oleh konsumen. 

c. Komunikasi 

Setiap karyawan memberikan komunikasi yang baik dan kemudahan 

kepada setiap pelanggan. 

5. Bukti Fisik (tangibles) 

Berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan, dan, material yang 

digunakan perusahaan, serta penampilan karyawan. 

a. Fasilitas Fisik 

Berkaitan dengan letak perusahaan, fasilitas peralatan yang ada, serta 

penampilan karyawan yang layak dan memadai dalam hal menunjang 

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. 

b. Sarana Komunikasi 

Adanya sarana komunikasi yang memadai untuk menunjang proses 

pelayanan. 
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c. Perlengkapan Prosedur Pelayanan 

Tersedianya kondisi peralatan komputer dan perlengkapan lainnya yang 

layak untuk menunjang pelayanan. 

2.2.5 Proses Penilaian Kualitas Jasa (Pelayanan) 

 Proses penilaian kualitas jasa dimulai sebelum pelanggan berinteraksi 

dengan penyedia jasa. Pelanggan melakukan penilaian perpajakannya untuk 

mempertimbangkan tingkat kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi 

kebutuhannya. Sejak penilaian perpajakan itu terbentuk, maka terbentuk pula jasa 

harapan (expected service) dibenak konsumen. 

 Kabar dari mulut ke mulut tentang pengalaman orang lain dan reputasi 

penyedia jasa menjadi pembanding bagi konsumen untuk mengevaluasi alternatif 

penyedia jasa. Sementara itu personal needs dan past experience merupakan 

faktur terkuat yang akan membentuk harapan konsumen. Begitu pula dengan 

komunikasi eksternal berupa janji penyedia jasa juga mempengaruhi jasa yang 

diharapkan. 

 Pelanggan datang dengan jasa yang diharapkan (expected service) dan 

berorientasi dengan sistem operasional jasa untuk membeli, atau mengkonsumsi 

jasa. Pada tahap ini, dalam benak pelanggan akan terbentu persepsi tentang jasa 

yang diberikan (perceived service), perbedaan antara expecteed service dan 

perceived service inilah yang membentuk kualitas jasa dimata pelanggan 

(perceived service quality) 
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2.3 Pelayanan Publik 

 Pelayanan publik adalah pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi atau 

lembaga lain yang tidak termasuk Badan Usaha Swasta, yang berorientasi pada 

laba (profit). Pemberian pelayanan publik oleh aparat pemerintah kepada 

masyarakat sebagai pelanggan adalah merupakan perwujudan dan fungsi aparatur 

sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara. Ruang lingkup pelayanan publik yang 

diberikan pemerintah meliputi melayani, mengayomi, dan menumbuhkan prakarsa 

peran serta masyarakat dalam pembangunan. 

 Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 menyatakan bahwa hakekat 

pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang 

meruapakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. 

 Bentuk dan sifat penyelenggara pelayanan publik harus mengandung 

sandi-sandi sebagai berikut: 

1. Kesederhanaan 

Kesederhanaan meliputi mudah, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, 

dan mudah dilaksanakan. 

2. Kejelasan dan Kepastian 

Kejelasan dan kepastian di sini dikaitkan dengan hal-hal berikut: 

a. Prosedur atau tata cara pelayanan umum 

b. Persayaratan pelayanan umum, baik secara teknis maupun administratif 

c. Unit kerja dan pejabat, baik teknis atau administratif, dalam memberikan 

pelayanan umum; rincian biaya atau tarif pelayanan umum dan tata cara 

pembayaran 
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d. Jadwal waktu pelayanan umum 

e. Hak dan kewajiban, baik bagi pemberi pelayanan maupun penerima 

pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan 

kelengkapan, sebagai alat ukur untuk memastikan pemrosesan pelayanan 

umum 

f. Pejabat yang menerima keluhan masyarakat 

3. Keamanan 

Keamanan artinya bahwa dalam proses dan hasil pelayanan umum dapat 

memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian 

hukum. 

4. Keterbukaan 

Segala prosedur/ tata cara, persyaratan, satuan kerja/ pejabat pemberi 

pelayanan umum, waktu penyelesaian dan rincian biaya dan hal-hal lain yang 

berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara 

terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta 

maupun tidak diminta  

5. Efisiensi 

Yang dimaksud efisiensi adalah: 

a. Persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan 

langsung dengan pencapaian sasarn pelayanan dengan tetap 

memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan 

umum yang diberikan. 
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b. Dicegah adanya penanggulangan pemenuhan kelengkapan, persyaratan 

dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkan kelengkapan 

persyaratan dan satyan kerja/ instansi pemerintah lain yang terkait. 

6. Ekonomis 

Dakam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar 

dengan memperhatikan: 

a. Nilai barang dan jasa pelayanan umum dan tidak menuntut biaya yang 

tinggi di luar kewajaran 

b. Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum 

c. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

7. Keadilan 

Yang dimaksud dengan keadilan di sini adalah keadilan yang merata dalam 

arti cakupan/ jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin 

dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil. 

8. Ketepatan Waktu 

Yang dimaksud ketepatan waktu di sini adalah dalam pelaksanaan pelayanan 

umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

 Menurut Boediono (2003:15) pelayanan jasa publik yang prima adalah 

“pelayanan jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan 

tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung 

jawabkan”. 
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 Kriteria-kriteria yang digunakan sebagai dasar penentuan pelayanan publik 

yang prima adalah: 

1. Pelayanan publik yang memiliki keterjangkauan yang tinggi 

2. Pelayanan publik yang memiliki tingkat ketapatan yang tinggi 

3. Pelayanan publik yang memiliki kesopanan sesuai dengan nilai yang berlaku 

4. Pelayanan publik yang memiliki kenyamanan kepada pelanggan 

5. Pelayanan yang menunjukan profesional yang andal 

6. Pelayanan publik yang memiliki kredibilitas kepada pelanggan 

7. Pelayanan publik yang memiliki garansi yang tinggi 

8. Pelayanan publik yang memiliki tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi 

9. Pelayanan publik yang memiliki fleksibilitas yang dapat dipertanggung 

jawabkan 

10. Pelayanan publik yang dilaksanakan dengan jujur dan adil 

11. Pelayanan publik yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi 

12. Pelayanan publik yang memberikan jaminan keamanan yang diperlukan 

13. Pelayanan publik yang memiliki kemampuan merespon secara tepat dan cepat 

 Menurut Wahid (2002:10) pada dasarnya cara pemungutan pajak yang 

dilakukan adalah dengan self assessment system, yaitu wajib pajak diberi 

kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan 

melaporkan pajak. Dalam opersionalnya self assessment system memerlukan 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
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1. Penyuluhan, yaitu memberikan penerangan kepada seluruh lapisan 

masyarakat mengenai perpajakan, cara memenuhi kewajiban perpajakan 

antara wajib pajak dengan unit pelaksanan DJP. 

2. Pelayanan, yaitu memberikan pelayanan kepada wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya meliputi pemberian nomor identitas atau NPWP, 

penyedia formulir-formulir, memberi petunjuk pengisiannya, menyediakan 

fasilitas tempat pembayaran pajak, pemberian restitusi pajak termasuk 

menyelesaikan sengketa perpajakan yang terjadi antara wajib pajak dengan 

inti pelaksana DJP melalui prosedur yang mudah, sederhana, dan cepat. 

3. Pengawasan, yaitu melakukan pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan 

kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Penegakan hukum, yaitu tindakan-tindakan memaksa agar wajib pajak (yang 

tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar) memenuhi 

kewajibannya dengan benar, termasuk penjatuhan sanksi administratif sampai 

dengan penuntutan pidana. 

 Bentuk layanan dan bantuan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak 

kepada wajib pajak dijelaskan oleh Horn (2000:10-12) sebagai berikut: 

1. Informasi dan Penyuluhan Pajak 

Dalam rangka memberikan informasi dan penyuluhan, instansi pajak (DJP) 

secara rutin menerbitkan surat edaran yang menjelaskan tentang aturan 

pelaksaan Undang-Undang Pajak. DJP secara aktif juga mengingatkan wajib 
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pajak terhadap kewajibannya yaitu, menghitung, memperhitungkan, 

membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sebelum jatuh tempo. 

2. Menerbitkan Penyuluhan Pajak 

Tujuan dari penyuluhan pajak adlaah agar wajib pajak memperroleh 

informasi yang akurat dan relevan sehingga bermanfaat dan dapat dimengerti. 

Penyuluhan pajak terutama ditargetkan kepada wajib pajak yang tingkat 

kepatuhannya yang rendah. 

3. Formulir Pajak 

Tugas instansi pajak adalah untuk menerjemahkan peraturan perundang-

undangan pajak yang komplek menjadi jelas dan mudah dimengerti. Formulir 

pajak harus lebih ditekankan untuk membantu wajib pajak dalam 

mengidentifikasi dan menghimpun informasi yang relevan. 

4. Membantu Wajib Pajak 

Tugas instansi pajak adalah membantu wajib pajak untuk memenuhi 

kewajiban perpajakannya dan mengurangi kesalahan dalam penerapannya. 

Petugas pajak harus diberi pelatuhan dan perlatan memadai seperti alat 

komunikasi dan perangkat komputer sehingga petugas pajak dapat membantu 

dan melayani wajib pajak serta menjwab semua pertanyaan yang diajukan 

oleh wajib pajak dengan baik dan benar. 

 Layanan perpajakan merupakan salah satu jenis jasa layanan publik yang 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. Menjadi model layanan masyarakat merupakan 

salah satu cita-cita utama yang ingin dituju dalam visi DJP, yaitu merefleksikan 
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cita-cita untuk menjadi contoh pelayanan masyarakat bagi unit-unit instansi 

pemerintah lainnya. 

 Sesuai dengan struktur organisasi tersebut di atas, tugas pelayanan 

perpajakan dilaksanakan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), di bawah 

pengawasan langsung Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan dapat melakukan 

tugas pelayanan perpajakan kepada masyarakat wajib pajak dan untuk tertib 

pelaksanaan pelayanan serta adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang 

jelas, khusus untuk pelayanan pendaftaran wajib pajak dan penerimaan seluruh 

laporan kewajiban wajib pajak yang bersifat formal dilaksanakan di TPT. 

 Pelayanan perpajakan di TPT menggunakan jaringan komputer melalui 

program Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang terpasang secara online di setiap 

Kantor Pelayanan Pajak dan Kanwil di seluruh Indonesia. 

 Jenis pelayanan yang dilakukan di TPT antara lain: 

1. Identitas Wajib Pajak 

a. Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak 

b. Permohonan Pengukuhan/ Pencabutan Pengusaha Kena Pajak 

c. Permohonan Wajib Pajak Pindah Masuk 

d. Permohona Wajib Pajak Pindah Keluar 

e. Permohonan Perubahan Data Wajib Pajak 

f. Permohonan Penghapusan NPWP 

2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 

a. Penerimaan SPT Tahunan PPh Badan dalam Rupiah 

b. Penerimaan SPT Tahunan PPh Badan dalam Dollar 
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c. Penerimaan SPT Tahunan PPh orang pribadi 

d. Penerimaan SPT Tahunan PPh Pasal 21 

e. Penerimaan Penundaan SPT Tahunan 

3. Surat Pemberitahuan Masa  

a. Pemberitahuan SPT Masa PPh Pasal 21 

b. Pemberitahuan SPT Masa PPh Pasal 22 

c. Pemberitahuan SPT Masa PPh Pasal 23 

d. Pemberitahuan SPT Final PPh Pasal 23 

e. Pemberitahuan SPT Final PPh Pasal 4 ayat 2 

f. Penerimaan Laporan Penyetoran PPh atas BPHTB 

g. Pemberitahuan SPT Masa PPh Pasal 25 

h. Penerimaan SPT Masa PPN 

2.3.1 Asas Pelayanan Publik 

 Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, 

penyelenggara pelayanan harus mempunyai asas-asas sebagai berikut (Keputusan 

MENPAN Nomor 63 Tahun 2004): 

1. Transparasi 

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 

2. Akuntanbilitas 

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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3. Kondisional 

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan 

dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. 

4. Partisipatif 

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggara 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 

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. 

2.3.2 Kantor Pelayanan Publik 

 Ciri-ciri atau karakteristik Kantor Pelayanan Pajak modern (Rahayu, 

2010:127), yaitu: 

1. Paradigma organisasi berdasarkan funsgi berbeda dengan sebelumnya 

berdasarkan jenis pajak. 

2. Bertanggung jawab melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan, penagihan, 

dan pemeriksaan pajak. 

3. Merupakan penggabungan dari KPP, KPbb, dan Karipa yang melayani semua 

jenis pajak (PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB, dan BPHTB) 

4. Pemeriksaan pajak hanya di KPP dengan spesialisasi. 
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5. Dalam organisasi KPP dikenal dengan adanya account representative (AR) 

yang dlaam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab untuk melayani dan 

mengawasi kepatuhan beberapa wajib pajak untuk setiap Account 

Representative (AR) serta sebagai jembatan/ penghubung antara wajib pajak 

dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP). 

6. Penerapan kode etik pegawai dan adanya komite kode etik pegawai. 

7. Adanya Help Dsik dengan teknologi terkini (e-goverment) 

8. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang telah melalui pendidikan, 

mapping serta fit and proper test. 

9. Sarana dan prasarana kerja yang lebih baik. 

10. Adanya “tax payer’s bill of right” 

 Kantor pelayanan pajak dibagi tiga model berdasarkan level dan jenis 

wajib pajak, jenis pajak yang dikelola, kegiatan dan organisasinya, wilayah 

kerjanya serta kontribusinya bagi penerimaan tingkat Kantor Wilayah Nasional. 

1. KPP Wajib Pajak Besar 

KPP Wajib Pajak Besar mengolah wajib pajak skala besar secara nasional 

dengan jenis badan dan terbatas jumlahnya. Di KPP ini tidak ada kegiatan 

ekstensifikasi karena jumlah wajib pajaknya sudah tetap sekitar 200-300 yang 

ditetapkan dengan Keputusan Direktorat Jendral Pajak (DJP). Jika dilakukan 

penambahan wajib pajak, sumber berasal dari seluruh Tanah Air. Tidak 

semua jenis pajak yang dikelola melainkan hanay PPh, PPN, PPnBM, dan 

Bea Materai. 
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2. KPP Madya 

KPP Madya mengelola wajib pajak besar jenis badan dalam skala regional 

(lingkup Kanwil) dan juga terbatas jumlahnya. Di KPP Madya ini juga ada 

kegiatan ekstensifikasi, jumlah wajib pajaknya sudah tetap 200-500 yang 

ditetapkan DJP. Jika suatu saat ditambah, wajib pajaknya berasal dari seluruh 

KPP Pratama di wilayah Kanwil sama seperti KPP Wajib Pajak Besar, jenis 

pajak yang dikelola hanya PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai. 

3. KPP Pratama 

KPP Pratama mengelola wajib pajak menengah kebawah yakni jenis badan 

diluar yang telah dikelola di KPP Wajib Pajak Besar dan Madya serta Orang 

Pribadi. Di KPP Pratama ada kegiatan ekstensifikasi wajib pajak, sehingga 

jumlah wajib pajak dapat selalu bertambah seirama dengan pertambahan 

orang pribadu yang mampu memperoleh penghasilan di atas Penghasilan 

Tidak Kena Pajak (PTKP) atau melakukan kegiatan usaha di wilayah 

kerjanya. Dengan demikian, jenis wajib pajak yang dikelola terdiri atas orang 

pribadi, badan maupun pemotong atau pemungut pajak. Jenis pajak yang 

dikelola semua seperti PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB, dan BPHTB. 

Karakteristik KPP Pratama: 

1. Merupakan pengguna dari tiga unit kantor pajak sebelumnya, yaitu KPP, 

KPPBB, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak (Karikpa). 

2. Struktur organisasi umumnya sama dengan KPP wajib pajak besar dan 

madya hanya dengan penambahan satu seksi yaitu seksi ekstensifikasi 

perpajakan. 
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3. Sistem administrasi perpajakan yang digunakan merupakan gabungan 

Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) dan Sistem Manajemen 

Objek Pajak (SISMIOP). 

4. Mengadministrasikan seluruh jenis pajak yang dikelola DJP misalnya 

PBB, PPh, dan PPN. 

5. Digunakan untuk mengawasi wilayah tertentu atau wajib pajak tertentu 

yang berada dalam wilayah kerja KPP yang bersangkutan. 

 Sebagai suatu bentuk yang diharapkan menjadi model kantor pelayanan di 

bidang perpajakan ke depan, KPP Pratama memiliki keunggulan, yaitu: 

1. Pelayanan satu atap peningkatan pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

2. Program intensifikasi dan ekstensifikasi bisa maksimal adanya Account 

Representative yang mengawasi seluruh kegiatan wajib pajak di daerah 

(wilayah tertentu) penggalian potensi wajib pajak orang pribadi bisa 

ditingkatkan. 

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak 

2.4.1 Pengertian dan Jenis Kepatuhan Wajib Pajak 

 Kepatuhan dalam perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang 

melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai peraturan 

perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Menurut Kiryanto 

yang dikutip oleh Eliyani (1999) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai 

memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi 

dengan benar jumlah pajak yang terutang dan membayar pajak pada waktunya, 

tanpa ada tindakan pemeriksaan. 
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 Nurmantu (2005:148) mendefinisikan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai: “ 

Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya.” 

 Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu: 

1. Kepatuhan Administrasi (Formal): adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak 

memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan 

dalam undang-undang perpajakan. 

a. Pendaftaran Identitas Wajib Pajak 

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan 

objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktirat Jendral Pajak 

yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan 

Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (Pasal 

2 UU KUP). 

2. Kepatuhan Teknis (Material): adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak 

secara subtantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai 

isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi 

kepatuhan formal. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan 

benar SPT sesuai dengan ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu berakhir. 

a. Pelaporan SPT 

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan degan benar, 

lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf 
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lain, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta 

menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak 

terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur 

Jendral Pajak (Pasal 3 ayat 1 UU KUP) 

b. Penghitungan Pajak 

Setiap Wajib Pajak wajib untuk menghitung sediri dan menetapkan 

besarnya jumlah pajak yang terhutang dengan cara mengalihkan tariff 

dengan dasar pengenaan pajaknya. 

c. Pembayaran Pajak 

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak 

menggatungkan pada adanya surat ketetapan pajak (pasal 12 ayat 1 UU 

KUP). 

  Dari uraian tersebut, bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 

tersebut sebagai sarana komunikasi antara Wajib Pajak dengan fiskus. SPT 

digunakan Wajib Pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak terutang, dan 

kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. 

2.4.2 Ukuran Kepatuhan Wajib Pajak 

 Menurut Suandi (2002:4-15) mendefinisikan pengertian hukum pajak 

formal yaitu memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum pajak materiil 

menjadi kenyataan. Sedangkan pengertian hukum pajak materiil yaitu memuat 

norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hokum yang 

dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu 
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tentang timbul dan hapusnya hutang pajak, dan hubungan antara pemerintah dan 

wajib pajak. Ukuran kepatuhan wajib pajak formal dan material antara lain: 

1. Mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

Setiap Wajib Pajak  mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jendral Pajak 

yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib 

pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. 

Fungsi NPWP adalah: 

a. NPWP sebagai sarana dalam administrative perpajakan yang dipergunaan 

sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, oleh karena itu 

kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. 

b. NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran 

pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal 

berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan 

mencantumkan NPWP. 

2. Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak 

Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan 

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib 

pajak melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jendral Pajak yang 

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, 

dan tempat kegiatan yang dipergunakan untuk mengetahui identitas 

Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya. Untuk melaksanakan hak dan 

kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah serta pengawasan administrasi perpajakan. 
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Fungsi pengukuhan sbagai Pengusaha Kena Pajak: 

a. Dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang 

sebenarnya. 

b. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta untuk 

pengawasan administrasi perpajakan. 

3. Melaporkan Surat Pemberitahuan 

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk 

melaporkan perhitungan dan tau pembayaran pajak, objek pajak dan atau 

buka objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan 

perundang-undangan perpajakan. 

a. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan 

1) Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan yang 

sebenarnya terutang. 

2) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah 

dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan 

pihak lain dalam satu Tahun pajak atau bagian Tahun pajak. 

3) Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut terutang 

pemotongan atau pemungutan pajakorang pribadi atau badan lain 

dari satu masa pajak, sesuai peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku. 

b. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak 
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1) Saran melapor dan mempertanggungjawakan perhitungan jumlah 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

yang sebenarnya terutang. 

2) Melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran 

3) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah 

dilaksanakan dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, 

sesuai dengan ketentuan peraturan dengan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku. 

c. Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak 

Fungsi SPT ini adalah sarana melapor dan mempertanggungjawabkan 

pajak yang dipotog atau dipungut da disetor. 

4. Memenuhi Kewajiban Pembayaran 

Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia menggunakan self assessment 

system yaitu wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak. 

 Sedangkan ukuran kepatuhan Wajib Pajak meurut Surat Keputusan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 545/KMK.04/2000 tentang 

kriteria Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut: 

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua 

jenis pajak dalam 2 (dua) Tahun terakhir. 

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

memperoleh izin untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak. 
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3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidanan di 

bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun terakhir. 

4. Terdapat dua Tahun pajak terakhir: 

a. Menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

28 UU KUP, dan  

b. Dalam hal terhadap Wajib Pajak 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 (dua) Tahun terakhir di audit 

oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sepanjang 

tidak mempengaruhi laba rugi fiskal menyajikan rekonsiliasi laba rugi 

komersial fiskal. Dalam hal Wajib Pajak yang laporan keuangannya tidak di 

audit oleh akuntan publik, dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan tersebut 

pada angka 4 di atas.  

2.4.3 Sanksi Perpajakan 

 Menurut Mardiasmo (2003:39-44) definisi dari sanksi perpajakan adalah 

sebagai berikut: 

 “Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati, dipatuhi. Atau bisa 

dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventive) 

agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan.” 
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Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua sanksi, yaitu: 

1. Sanksi Administrasi 

Merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa 

bunga dan kenaikan. 

2. Sanksi Pidana 

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau 

benteng umum yang digunakan fisukus agar norma perpajakan dipatuhi. 

1. Sanksi Administrasi 

a. Bunga 2% per Bulan 

No Masalah 

Cara 

Membayar/ Menagih 

1 Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan 

atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa 

SSP 

2 Dari penelitian rutin: 

PPh Pasal 25 tidak/ kurang bayar 

PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26 serta PPN 

yang terlambat bayar 

SKPKB, STP, SKPKBT tidak/ kurang 

dibayar atau terlambat bayar 

SPT salah tulis/ salah hitung 

 

SSP/ STP 

SSP/ STP 

 

SSP/ STP 

 

SSP/ STP 

3 Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang 

bayar (maksimum 24 Bulan) 

SSP/ SPKB 

4 Pajak diangsur/ ditunda: SKPKB, SKKP, SSP/ STP 
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STP 

5 SPT Tahunan PPh ditunda, pajak kurang 

bayar 

SSP/STP 

 

1. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga 

pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan 

2. Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak 

tidak tepat waktunya, dan pembayaran tersebut dilakukan sendiri tanpa 

adanya surat tagihan berupa bunga pembayaran umumnya dibayar 

dengan menggunakan SSP, yaitu meliputi antara lain: 

3. Bunga karena penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang 

ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT tidak 

dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Bunga penagihan umumnya 

ditagih dengan STP (Pasal 19 (1) KUP). 

4. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan 

pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan 

SKPKB (Pasal 13 (2) KUP).  

b. Denda Administrasi 

No Masalah 

Cara 

Membayar/ Menagih 

1 Tidak atau terlambat memasukkan 

menyampaikan SPT 

SPT ditambah Rp 

50.000,00 atau Rp 

100.000,00 
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2 Pembetulan sendiri, SPT Tahunan atau 

SPT Masa tetapi belum di sidik 

SSP ditambah 200% 

3 Khusus PPN: 

a. Tidak melaporkan usaha 

b. Tidak membuat atau mengisi faktur 

c. Melanggar larangan membuat faktur 

(PKP yang tidak dikukuhkan) 

SSP/ SKPB (ditambah 

2% denda dari dasar 

pengenaan) 

4 Khusus PBB: 

a. SPT, SKPKB tidak/ kurang bayar 

atau terlambat dibayar 

b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang 

bayar 

STP + denda 2% 

(Maksimum 24 Bulan) 

SKPKB + denda 

administrasi dari 

selisih pajak yang 

terutang. 

 

c. Kenaikan 5% dan 100% 

No Masalah Cara Menagih 

1 Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan 

secara jabatan: 

a. Tidak memasukkan SPT: 

b. Tidak menyelenggarakan pembukuan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 

28 KUP 

c. Tidak memperlihatkan buku/ 

SKPKB ditambah 

kenaikan 50%  

SKPKB ditambah 

kenaikan 100% 

SKPKB 50% PPh 

Pasal 29 

100% PPh Pasal 21, 
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dokumen, tidak memberi keterangan, 

tidak meberi bantuan guna kelancaran 

pemeriksaan, sebagaimana dimaksud 

pasal 29 

22, 23, 26, dan PPN 

SKPKB 50% PPh 

Pasal 29 

100% PPh Pasal 21, 

22, 23, 26, dan PPN  

2 Dikeluarkan SKPKBT karena ditemukan 

data baru, data semula yang belum 

terungkap setelah dikeluarkan SKPKB 

SKPKBT 100% 

3 Khusus PPN: 

Dikeluarkan SKPKB karena 

pemeriksaan, dimana PKP tidak 

seharusnya mengkompensasi selisih 

lebih, menghitung tarif 0% diberi 

restitusi pajak 

SKPKB 100% 

 

2. Sanksi Pidana 

 Ketentuan mengenai sanksi pidana dibidang perpajakan diatur/ ditetapkan 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaiman 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

a. Pidana atau denda pidana (karena melakukan tindak kejahatan terhadap 

perpajakan) dapat dilipatgandakan, apabila melakukan tindak pidana 

perpajakan sebelum lewat satu Tahun, terhitung sejak selesainya 
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menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan. 

Penuntut tindak pidana terhadap pejabat hanya dilakukan apabila ada 

pengaduan dari orang yang kerahasiaannya dilanggar. Jika pidana 

terhadap pejabat merupakan delik aduan. 

b. Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah 10 Tahun. 

2.5 Pengaruh Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 Adapun pengaruh dari kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak 

antara lain, wajib pajak akan merasa lebih nyaman dengan kecepatan dari para 

karyawan dalam menangani setiap permasalahan wajib pajak. Fasilitas dan 

kenyamanan ruangan yang membuat wajib pajak tidak merasa jengkel jika ada 

keterlambatan yang terjadi di KPP itu sendiri. Dengan adanya kenyamanan 

tersebut akan membuat para wajib pajak lebih antusias dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Karena baik buruknya kualitas pelayanan, setiap warga 

Negara harus membayar pajak kepada Negara. Akan tetapi dengan pelayanan 

pajak yang maksimal akan membuat wajib pajak merasa nyaman dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 

2.6 Kerangka Pemikiran 

 Untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak banyak langkah yang 

dilakukan oleh DJP yaitu salah satunya melakukan sistem modernisasi 

perpajakan. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pajak diharapkan dapat 

meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga 

meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan.  
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 Aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan 

dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. 

Untuk mengukur kualitas, salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah 

dengan model servqual (service quality) yang dikembangkan oleh Parasuraman, 

Zeithaml dan Berry (1990) yang dialih bahasakan oleh Fandy Tjipton dan 

Gregorius Chandra, telah mengidentifikasi lima dimensi berkualitas sebagai dasar 

pemikiran, antara lain: Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan, Empati, dan Bukti 

Fisik. 

 Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan 

pada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam 

bidang perpajakan (Prabawa, 2012). Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan 

bahwa kualitas pelayanan diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak. (Tanzillah,2013) 

 Kepatuhan Wajib Pajak merupakan aspek penting untuk meningkatkan 

pendapatan penerimaan negara dari sektor pajak dan ini didukung dengan kualitas 

pelayanan pajak yang baik   dengan harapan akan mendorong dan menyadarkan 

para wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajaknya sehingga sikap kepatuhan 

wajib  pajak    akan  tumbuh.   

 Ukuran kepatuhan Wajib Pajak meurut Surat Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 545/KMK.04/2000 tentang kriteria 

Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut: 

1. Mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

2. Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
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3. Melaporkan Surat Pemberitahuan 

4. Memenuhi Kewajiban Pembayaran 

5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) Tahun terakhir di audit 

oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sepanjang 

tidak mempengaruhi laba rugi fiskal menyajikan rekonsiliasi laba rugi 

komersial fiskal. 

 Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengajukan 

hipotesis bahwa : “ Kualitas Pelayanan Pajak mempunyai pengaruh positif 

terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. 
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Gambar 2.1  

Bagan Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas Pelayanan 

(Variabel X) : 

1. Kehandalan 

(Reliability) 

2. Daya Tanggap 

(Responsiveness) 

3. Jaminan 

(Assurance) 

4. Empati (Empathy) 

5. Wujud Nyata 

(Tangibles) 

Parasuraman, Zeithaml 

dan Berry (1990) 

Kepatuhan Wajib Pajak (Variabel Y) 

: 

1. Mendaftarkan Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) 

2. Pengukuhan sebagai Pengusaha 

Kena Pajak 

3. Melaporkan Surat 

Pemberitahuan 

4. Memenuhi Kewajiban 

Pembayaran 

5. Wajib Pajak yang laporan 

keuangannya untuk 2 (dua) 

Tahun terakhir di audit oleh 

akuntan publik dengan pendapat 

wajar tanpa pengecualian 

sepanjang tidak mempengaruhi 

laba rugi fiskal menyajikan 

rekonsiliasi laba rugi komersial 

fiskal. 

Surat Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 545/KMK.04/2000 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

a. Hilman Akbar Hidayatulloh (2013) 

Berdasarkan hasil penelitian Hilman Akbar Hidayatulloh dalam skripisnya 

yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengtahuan Pajak 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Bandung Cicadas” 

disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib pajak sebesar 3%. Pada umumnya KPP Bandung 

Cicadas sudah memiliki kualitas pelayanan yang baik, namun dalam hal 

daya tanggap, pegawai pajak diharapkan lebih sigap dalam menyelesaikan 

setiap maslah yang dihadapi wajib pajak masih belum memenuhi kriteria 

baik. 

 

b. Tanzilah Muarifah (2013) 

Berdasarkan hasil penelitian Tanzilah Muarifah dalam skripsinya yang 

berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak 

dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” disimpulkan 

bahwa pengetahuan pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, dan sikap 

wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 
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2.8 Hipotesis   

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau 

tidaknya  kontribusi variabel X terhadap variabel Y, dimana hipotesis nol (H0) 

yaitu suatu hipotesis tentang tidak adanya hubungan, atau untuk ditolak, 

sedangkan Hipotesis alternatif (Ha) merupakan hipotesis yang diajukan peneliti 

dalam penelitian ini, maka hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

H0 = Tidak adanya pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi 

Ha = Adanya pengaruh positif yang signifikan antara kualitas pelayanan pajak 

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

 


