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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sedang 

berkembang. Untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri, pemerintah 

mulai mengurangi pembiayaan yang berasal dari luar negeri dan 

mengoptimalkan pembiayaan dari sektor pajak. Sebagian besar penerimaan 

negara Indonesia saat ini bersumber dari dalam negeri yaitu pajak. 

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang Undang-

Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah 

kontribusi wajib 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. Sedangkan pajak memiliki dua 

fungsi utama yaitu pajak sebagai fungsi budgetair atau sumber keuangan 

negara dan fungsi regulerend atau mengatur (Munawir, 2000: 6). 

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor 

pajak yaitu pada awal tahun 1984 pemerintah mulai memberlakukan Undang-

Undang No. 7 Tahun 1983 yang terakhir kali diubah menjadi Undang-

Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan sistem 

perpajakan baru yaitu self assessment system yang menggantikan official 
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assessment system dengan tanggung jawab pemungutan pajak terletak 

sepenuhnya ditangan pemerintah. 

Self assessment system adalah suatu sistem dimana wajib pajak baik 

orang pribadi maupun badan untuk menghitung, memperhitungkan, 

menyetor, dan melaporkan sendiri seluruh pajak terutang yang menjadi 

kewajibannya sesuai dengan undang-undang perpajakan. Dengan kata lain 

sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib 

pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan 

sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo dan Ilyas (2000) dalam 

Witono (2008)). 

Dalam kaitannya dengan wajib pajak, kepatuhan dapat didefinisikan 

sebagai perilaku wajib pajak untuk melakukan sesuatu yang didasari oleh 

kesadaran maupun paksaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan merupakan tingkat sampai dimana 

wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan dan memenuhi bidang 

perpajakan (Pramushinta, 2011). 

Kepatuhan masyarakat terlihat pada bersedia atau tidaknya masyarakat 

baik badan maupun orang pribadi yang mendaftarkan diri untuk menjadi 

wajib pajak yang memiliki NPWP dan kepatuhan masyarakat dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya. Peningkatan kepatuhan 

masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan kualitas pelayanan 

yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan 
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hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya masih menunjukkan tidak mengalami peningkatan yang 

berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah penerimaan SPT yang 

masih sedikit oleh DJP jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak 

yang terdaftar. 

Direktorat Jenderal Pajak, Fuad Rahmany (2012) menyatakan tingkat 

kepatuhan membayar pajak masyarakat Indonesia masih rendah, 

dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya seperti Malaysia 

sebesar delapan puluh persen. Menurut Rahmany dalam Suara Merdeka, dari 

enam puluh juta penduduk Indonesia yang mampu membayar pajak, hanya 

tiga puluh persen yang telah memenuhi kewajibannya. Hal tersebut berarti 

dari enam puluh juta wajib pajak, yang baru bayar pajak saat ini hanya dua 

puluh lima juta, yang belum itu tiga puluh lima juta (Suara Merdeka, 25 

Oktober 2012). 

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Negara 

Indonesia, rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat 

pemberitahuan tahunan (SPT) hingga April 2010 telah mencapai 54,84 persen 

atau 7,73 juta. Jumlah SPT diterima mencapai 7.733.271 dari total wajib 

pajak terdaftar wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh sebesar 14.101.933. 

Pada 2009 rasio kepatuhan wajib pajak yang menyampaikan SPT hanya 
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5.413.114 atau sebesar 52,61 persen dengan jumlah wajib pajak terdaftar 

sebanyak 10.289.590 (Rajif, 2010). 

Sedangkan menurut Hadi (2012), 8,7 juta orang pribadi menyampaikan 

SPT Tahun 2011, 466 ribu perusahaan melaporkan SPT Tahunan 2010, rasio 

penyampaian SPT terhadap populasi untuk orang pribadi adalah 3,5%, rasio 

untuk badan usaha/perusahaan adalah sebesar 2,1%, rasio penyampaian SPT 

terhadap WP orang pribadi terdaftar adalah 7,73%, dan rasio untuk badan 

usaha/perusahaan adalah sebesar 3,6% (www.pajak.go.id).   

Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat baik untuk mendaftarkan diri 

maupun melaksanakan kewajiban pajaknya dapat disebabkan karena 

beberapa faktor. Salah satunya adalah kualitas pelayanan yang diberikan 

fiskus kepada wajib pajak. Selama ini banyak wajib pajak yang berpersepsi 

negatif kepada aparat pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan kepada 

wajib pajak, apalagi saat terjadi penelitian dan pemeriksaan pajak banyak 

yang berpendapat bahwa aparat pajakpun yang berkuasa (Supriyati, 2008). 

Menurut Handayani (2009) dalam Adi (2011), untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan sarana-

prasarana maupun sistem informasi terutama pembentukan perilaku pegawai 

yang berdasarkan prinsip budaya kerja profesional dengan rambu-rambu kode 

etik pegawai, yang siap melayani masyarakat selaku wajib pajak. 

Untuk menciptakan fiskus yang berkualitas harus diperkuat oleh 

mekanisme kerja yang adil dan memberikan kesempatan kepada masing-

masing fiskus untuk saling berkompetisi dalam memberikan pelayanan yang 
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berkualitas kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas SDM khususnya para 

fiskus yang bekerja di KPP Pratama Pekalongan dan penggunaan sistem 

informasi dan teknologi perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi 

institusi pajak tersebut serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 

yang diberikan kepada wajib pajak. 

Sikap positif wajib pajak untuk tulus patuh membayar pajaknya tidak 

terlepas dari pengetahuan dalam memahami peraturan perpajakan yang 

berlaku dengan baik dan benar. Informasi yang dimiliki oleh wajib pajak akan 

mempengaruhi mereka terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak 

informasi yang mereka ketahui maka akan membantu mereka untuk bisa 

memberikan tanggapan (Anita, 2012). 

Namun dengan banyaknya informasi yang diperoleh dari media dapat 

menimbulkan yang negatif dari wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sedangkan wajib pajak yang kurang mendapat informasi biasanya akan biasa 

saja. Karena mereka tidak terlalu mengetahui duduk persoalannya maka 

mereka akan tetap memberikan opini positif. Pada akhirnya, tingkat 

pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi keputusan 

mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Anita, 2012). 

Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari 

petugas pajak, selain itu juga ada yang diperoleh dari radio, televisi, majalah 

pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, 

dan adapula yang diperoleh dari pelatihan pajak (Supriyati, 2008). Wajib 
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pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung 

akan menjadi wajib pajak yang tidak taat (Hardiningsih, 2011). 

Pemahaman tersebut yaitu (1) setiap wajib pajak yang memiliki 

penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, (2) setiap 

wajib pajak harus mengetahui hak dan kewajibannya dalam perpajakan, (3) 

jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi 

pajak, (4) pajak yang dibayar dihitung berdasarkan penghasilan neto 

dikurangi PTKP kemudian dikalikan dengan tarif yang berlaku, (5) 

pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang 

diadakan oleh KPP, (6) pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak 

diperoleh dari training (Widayati, 2010). 

Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah terbaik untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perpajakan dengan diadakannya 

materi perpajakan dalam pendidikan formal sampai perguruan tinggi maupun 

pendidikan informal berupa penyuluhan dan seminar perpajakan. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan merupakan salah satu 

instansi pemerintah dalam bidang pajak yang digunakan untuk 

menyelenggarakan urusan perpajakan, karena iuran dari semua wajib pajak 

digunakan untuk pembangunan dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

rakyat Indonesia. Sesuai dengan slogan Direktorat Jenderal Pajak “Pajak 

Menyatukan Hati, Membangun Negeri”, KPP Pratama Pekalongan mulai 

merangkul wajib pajak yang datang ke KPP Pratama tersebut untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Citra yang profesional dari fiskus 
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akan menumbuhkan kepercayaan dan pandangan yang positif atas pelayanan 

yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Yuli Anita Siregar dkk (2012). Dalam penelitian ini terdapat perbedaan 

dengan penelitian Yuli Anita Siregar dkk (2012): 

1. Periode penelitian yang digunakan oleh Yuli Anita Siregar dkk (2012) 

adalah tahun 2012, sedangkan periode penelitian ini yaitu tahun 2013. 

2. Yuli Anita Siregar dkk (2012) mengambil lokasi penelitian di Semarang 

Tengah, sedangkan penelitian ini mengambil lokasi di Pekalongan. 

3. Yuli Anita Siregar dkk (2012) menggunakan dua variabel independen 

yaitu pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan dengan sampel 100 

responden. Hasil penelitian menunjukkan pelayanan fiskus dan 

pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 

sedangkan dalam penelitian ini menggunakan dua variabel independen 

yaitu kualitas pelayanan fiskus dan pengetahuan tentang peraturan 

perpajakan dengan sampel 90 responden. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak. Adapun judul dari 

penelitian ini adalah: “PENGARUH KUALITAS PELAYANAN FISKUS 

DAN PENGETAHUAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN 

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA 

WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA 

PEKALONGAN)”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak di KPP Pratama Pekalongan? 

2. Apakah pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pekalongan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis adanya pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap 

kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pekalongan. 

2. Untuk menganalisis adanya pengaruh pengetahuan tentang peraturan 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pekalongan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dan wajib 

pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. 

2. Penelitian ini memberikan referensi kepada civitas akademika dan peneliti-

peneliti selanjutnya dalam pembuatan makalah penelitian perpajakan 
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khususnya tentang kualitas pelayanan fiskus dan pengetahuan tentang 

peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

3. Penelitian ini memberikan referensi atau masukan-masukan yang positif 

kepada KPP Pratama Pekalongan dalam melakukan perbaikan kualitas 

kinerjanya kepada wajib pajak dan memberikan referensi atau masukan-

masukan yang positif kepada KPP Pratama Pekalongan agar selalu 

melakukan sosialisasi peraturan perpajakan yang berlaku untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perpajakan wajib pajak 

sehingga wajib pajak mengetahui, memahami dan patuh dalam melakukan 

kewajiban perpajakannya. 

 

E. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan penelitian 

meliputi perpajakan secara umum, kualitas pelayanan fiskus, 

pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan kepatuhan wajib 

pajak, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 

pengembangan hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, 

populasi, sampel, dan metode pengambilan sampel, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional 

variabel dan pengukurannya, metode kualitas pengumpulan data 

dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian mengenai gambaran umum KPP Pratama 

Pekalongan, deskripsi objek penelitian, statistik deskriptif, hasil 

pengujian kualitas pengumpulan data, hasil pengujian asumsi 

klasik, hasil analisis regresi linier berganda, hasil pengujian 

hipotesis dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian yang telah 

dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta 

saran bagi peneliti selanjutnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


